
 

 
 

Calendário e Programa das Avaliações Bimestrais 
6º Ano – III Bimestre – 2018  

 

27/09 – Matemática  

28/09 – Português 

01/10 – Geografia / Inglês 

03/10 – História  

05/10 – Ciências / Redação

  
 

Obs 1: Atenção! O conteúdo do programa a seguir poderá sofrer alterações até a semana anterior 

à prova. 

Obs 2: Todo conteúdo deve ser estudado pelo livro, exercícios, cadernos e anotações feitas em sala 

de aula 

Obs 3: Lembramos que quando o aluno vem para a escola na data prevista para a avaliação, deve 

submeter-se à prova deste dia. 

Obs 4: Não será permitido que o aluno chegue na escola apenas no horário da prova. 

Obs 5: Caso o aluno não realize a prova, os pais ou responsáveis deverão comparecer à recepção da 

escola para preencher o requerimento obrigatório de reposição. 

Obs 6: A escola não abre nenhum tipo de exceção em suas regras e calendário.

 

 

Matemática 

 Capítulos 11, 12 e 13 

 

Português 

 Relato de viagem 

 Identificação: substantivo, adjetivo, 

artigo, pronome, numeral, verbo, 

locução verbal, formas nominais, 

conjugação 

 Regularidade, modo, tempos do 

indicativo, tempos do subjuntivo 

 

Geografia 

 Capítulos 12 e 13 

 

 

Inglês 

 Pronomes reflexivos, pessoais e 

objeto 

 Uso do Let’s 

 Would you like 

 What’s... like 

 Interpretação textual 

 

Ciências 

 Capítulos 12 e 13 

 

Redação 

 Capítulos 11, 12 e 13 

 

História 

 Capítulos 12 e 13
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