
                                   
 

 
 

Brasília, 25 de abril de 2018. 
Prezada família, 
 

 

Ref.: Conteúdos da AV1 do 2º Bimestre – 6º ano 
 

Obs.: Os alunos que chegarem, após o início das provas, não poderão realizar as avaliações na 

data prevista, devendo fazer solicitação de 2ª chamada na Secretaria do CBB.  

 

Os componentes curriculares de Ensino Religioso, Redação, Artes e Desenho Geométrico, 
serão avaliados por meio de atividades e trabalhos realizados em sala de aula e em casa. 

 
• As avaliações de 2ª chamada serão aplicadas conforme calendário divulgado no site e 

devem ser requeridas na secretaria com o prazo de dois dias úteis, contando da data de 
aplicação da prova, mediante pagamento de taxa conforme indicado a seguir:  

 

 

 

 

 
 

• A aplicação da prova de 2ª chamada acontecerá no turno contrário. Estudantes matriculados no 
matutino farão a prova às 14h e do turno vespertino às 10h. 

• De acordo com o Regimento Escolar do Colégio Batista, a média mínima para a aprovação é 6,0 
(seis) em cada Componente Curricular. 
  

 
 

DATAS DISCIPLINA CONTEÚDOS 
 

 

      7/5 
    2ª feira 

     

Ciências 

Capítulo 07 – As rochas. Livro 1A(Tipos de rochas) Página 125. 
Capítulo 08 – O solo. Livro 1A (Composição do solo, permeabilidade do solo, 
tipos de solo e manejo e preservação do solo) Páginas 140 a 146. 
Capítulo 09 – A água. Livro 1B (Fórmula química da água, como a água pode 
ser encontrada na natureza, mudanças de estados físicos da água, ciclo da 
água e importância da água para os seres vivos.  Páginas 6 a 19. 
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3ª feira 

 

 

Inglês 

Chapter 3: 
• Family members: pages 36, 37, 38 and 39 
• Possessive adjectives: page 40 
• Indefinite articles: page 41 
• Demonstrative pronouns: page 43 
• Genitive case: page 45 
• Review: pages 46 and 47 
• Questões desafio no caderno. 

AS PROVAS AV1 e AV2 SERÃO APLICADAS NOS SEGUINTES HORÁRIOS 

MATUTINO VESPERTINO 

AV1: 6º e 7º ano – 2º e 3º horário (8h05 às 
9h35); 
AV1: 8º e 9º ano - 5º e 6º horário (10h45 às 
12h15) 
Obs.: Na AV2 os horários serão invertidos. 

AV1: 2º e 3º horário (14h15 às 15h45)  
 
AV2: 5º e 6º horário (16h55 às 18h25) 

Os alunos ausentes nos dias de provas poderão fazer a 2ª chamada mediante o requerimento e 
pagamento de taxa, via Portal Educacional ou Secretaria do CBB, em 2 dias  úteis da aplicação da 
prova não realizada. Após esse período, desde que obedecido o calendário da 2ª chamada, o 
requerimento pode ser realizado até 1 dia antes da aplicação da prova mediante o pagamento de 
nova taxa a ser consultada na Secretaria. 
Valor da segunda chamada - R$ 60,00 
Valor da segunda chamada mediante apresentação de atestado médico - R$ 30,00 

Abertura do moodle: 28/5  
Fechamento do moodle: 10/6 



 

Os informativos são enviados por email. Caso não esteja recebendo os emails da Coordenação e do Serviço de 

Orientação, do EF II, favor enviar comunicação para ensinofundamental2@colegiobatista.com.br .   
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4ª feira 

 

Geografia 

Módulo 3 - Climatologia 
Capítulo 9 – Tempo e clima 
Capítulo 10 - Fatores do clima 
Capítulo 11 – Mudanças climáticas - páginas  6 a 53.  
Registros no caderno. 
Estudo do Vocabulário Geográfico  
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5ª feira 

 

 

 

 

 

 

Português 

• Leitura e Interpretação de textos; 
• Estudo do Vocabulário;  
• Estudo Gramatical e Ortográfico; 
     Livro Poliedro – 1B 
Capítulo 9 e 10. 
• Onde/aonde páginas 22 e 23 
• Pronomes substantivos/pronomes adjetivos (páginas 26 a 36). 
• Classificação dos pronomes (páginas 51 a 57). 
    Ortografia 
    Lista de palavras (s com som de Z).  
• Livro literário: Fábulas de Esopo (somente contextualização); 
Registros no caderno (As listas de palavras utilizadas nos 
ditados ortográficos). 
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6ª feira 

 

História 

 

• Capítulo 9: Entre rios e deuses, página 6 a 23 
• Capítulo 10: O Egito e o grande Nilo, página 24 a 43 
• Registros no caderno e fichas.  
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 2ª feira 

 

 

Matemática 

Capítulo 13 – Números primos e compostos -  páginas 6 a 20 
Capítulo 14 – MMC e MDC – páginas 22 a 41 
Capítulo 15 – Plano cartesiano  – páginas 44 a 57 
Desenho Geométrico  
Capítulo 4 – Ângulos – páginas 51 a 69 

2ª 
chamada 
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   (3ª feira) 

Inglês 
Geografia 
Ciências 

2ª 
chamada 
   24/5 

  (5ª feira) 

Matemática 
Língua Portuguesa 
História 

 

“SE A ESCADA NÃO ESTIVER APOIADA NA PAREDE CORRETA, CADA DEGRAU 

QUE SUBIMOS É UM PASSO A MAIS PARA UM LUGAR EQUIVOCADO”. 
   Stephen Covey 


