
ROTEIRO DE ESTUDOS 

1ª PROVA - 1º TRIMESTRE – MARÇO DE 2015  

6º ano A e 6º ano B 

 

Língua Portuguesa (Professora Claudia) 

Interpretação Textual 

Linguagem-Verbal e não verbal– página 21 e 22 

Língua – página 23 a 26 

Variedade Linguística - Regional / gírias / formal e Informal– páginas 29 a 35 

Fonema e letras: Sílabas, encontros vocálicos e consonantais – páginas 36 a 40. 

Produção Textual: Contos Maravilhosos. 

Os alunos devem estudar através do caderno, livro Araribá e a pasta de produção. 

 

Matemática (Professora Márcia) 

Bloco retangular – (e cubo) elementos, planificação e montagem - páginas 16 a 21 e exercícios 

do caderno. 

Tratamento da informação - gráfico de barras (interpretação e tabela), contagem de 

possibilidades - páginas 22 a 30. 

Cálculo mental – adições, subtrações, multiplicações e divisões: decomposição dos números, 

propriedades da distribuição e cálculo – páginas 30 a 36 e exercícios resolvidos no caderno. 

Formas tridimensionais – prisma, pirâmides, vistas, cilindros, cones e esferas – páginas 37 a 54 e 

exercícios resolvidos no caderno.  

Ábaco – valor posicional, classes e ordens numéricas, interpretação do ábaco – registros feitos no 

caderno. 

 

História (Professora Aline) 

Unidades: 1. Introdução ao Estudo de História/ 2. As origens do ser humano. 

Conteúdo: Fontes históricas (pág. 21); instrumentos para medir o tempo (pág. 29); períodos 

históricos (pág. 30) exercícios (pág. 33-35); a evolução do ser humano (págs. 40-44); exercícios 

selecionados (págs. 58-59). 

 

Geografia (Professor Ariston) 

Unidades 1 e 2 (unidade 2, temas 1 e 2) 

Nossa localização; Compreensão de nosso espaço físico, paisagem e espaço geográfico; 

trabalho humano e suas classificações; mapas e representações cartográficas. 

Págs. 12 a 48. Utilizar as anotações feitas em classe. 

 

Ciências (Professora Eliane) 

Unidade I – Tema 1: VIVER NA TERRA – (As camadas da Terra, a biosfera) págs. 18 e 19. 

Tema 2: O ECOSSISTEMA – (os componentes do ecossistema, o habitat) págs. 20 e 21 

Tema 3 e 4 : OBTENÇÃO DE ALIMENTO e RELAÇÕES ALIMENTARES ENTRE OS SERES VIVOS 

(classificação dos seres em uma cadeia alimentar, níveis tróficos) pág. 22 a 27. 

Tema 5: ADAPTAÇÕES DOS SERES VIVOS – pág. 30 a 33. 

Estudar os exercícios do livro e caderno, aula pratica sobre decomposição. 

  

Inglês (Professora Letícia) 

 - Wh - questions (p. 15) 

 - Verbo to be (p. 11, 12, 13, 19, 21) 

 - Vocabulário (p. 7, 9, 13, 14, 18) 

 - CADERNO 

 

Espanhol (Professora Carla) 

Lección 1- Presentaciones, formas de tratamiento, verbo SER en presente de indicativo, artículos 

definidos y los países hispanohablantes(página 12). 

Lección 2 - Página 17 - Verbo SER en presente de indicativo. 


