
ROTEIRO DE ESTUDOS 
2ª PROVA - 3º TRIMESTRE – NOVEMBRO DE 2014  

 
6º ano A 

 
Língua Portuguesa (Professora Claudia) 
Separação de sílabas – páginas 196 a 199 
v  Verbos – Tempo, modo, Pessoa, número; Locução verbal; Flexões. Página 216 a 222 
v  Formas Nominais – Conjugação: tempo Indicativo – páginas 228 a    235   
v  Produção: Poemas que contam histórias / narrativos – Páginas 223 a 227 
O aluno deverá estudar: Caderno, Guia de estudos e livro Araribá 
O que é hiato, ditongo, dígrafo. Suas diferenças e regras; O que é  uma vogal e uma semivogal; O 
que é um verbo e uma locução verbal; O que são flexões verbais; Quais os modos e tempos 
 verbais; Quais são as três formas nominais; Quais são as conjugações verbais e como  e feita a 
conjugação no modo indicativo. 

  

Matemática (Professora Márcia) 
Multiplicação de números decimais; Quocientes decimais; Divisão entre números decimais; Média 
Aritmética – Conteúdo e exercícios resolvidos do livro didático (páginas 188 a 201) e do caderno de 
atividades (páginas 66 a 69). 
Expressões numéricas – Conteúdo e exercícios resolvidos do livro didático (páginas 202 a 208). 
 
História (Professora Aline) 
Unidades 6 e 7: Civilizações grega e romana. 
Conteúdos: Mito e religião na Grécia (págs. 174-175). A arte grega (págs. 176-177). O corpo na 
Grécia e no mundo atual (págs. 184-189). Religião romana (pág. 207). Os temas serão trabalhados 
através de análise do paradidático. 
Materiais: Paradidático "Os diários do semideus", livro, caderno e guia. 
 
Geografia (Professor Ariston) 
Unidade 8 (páginas 190 a 204) – Indústria, Comércio e Prestação de Serviços. 
Mudanças no modo de produção; Revoluções Industriais; Fordismo e Toyotismo; Tipos de 
produção e de bens da produção, Prestação de serviços e comércio. 
Obs.: Utilizar anotações em classe e guia de estudos.  
 
Ciências (Professora Eliane) 
Unidade 7  
Tema1 o ecossistema p166, 167 
Tema 2 obtenção de alimentos p 168, 169 
Tema 3 relações alimentares entre os seres vivos p 172, 173 
Tema 4 adaptação p 176 a 179  
Exercícios e resumos no caderno 
 
Inglês (Professora Letícia) 
Presente Simples (página 97, 99, 101) 
- Do you like? Would you like? (pág. 109) 
- Sugestões (What about?/ How about?) (página 105) 
- CADERNO 
 
Espanhol (Professora Andréa) 
Características físicas y psicológicas- pgs 55,56 
Verbo irregular – “e-ie” -  pgs 51,52,54 
Verbo irregular “o-ue”- pg 61 
Unidades 5 e 6 (páginas de revisão que estão atrás do livro) 


