
CONTEÚDO AVALIAÇÃO DO 2º BIMESTRE 6º ANO 
PORTUGUÊS

Identificar, analisar e interpretar diversos gêneros 

textuais e identificar as classes morfológicas e as 

estruturas linguísticas. 

Oração e período.

Sintagma nominal, verbal.

Gênero textual poema.

Interpretação de texto.

Modos verbais.

LITERATURA

· Questões acerca do livro lido em sala: Contos 

de enganar a Morte:

- Conto 01;

- Conto 02;

- Conto 03;

INGLÊS

Capítulos 6, 7, 8 e 9

What time is it? Como dizer as horas em inglês.

Sentimentos

Preposições de localização

Present Continuous (formas afirmativa, negativa e 

interrogativa)

There is / there are (formas afirmativa, negativa e 

interrogativa)

How much is it? Como perguntar o preço das coisas.

REDAÇÃO

Produção textual.

Criar narrativas, observando os elementos da 

estrutura próprios ao gênero pretendido, tais como 

enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, 

utilizando tempos verbais adequados à narração de 

fatos passados, empregando conhecimentos sobre 

diferentes modos de se iniciar uma história e de 

inserir os discursos direto e indireto.

EDUCAÇÃO FÍSICA

- Fundamentos do VOLEIBOL

- Fundamentos do HANDEBOL

- Táticas, regras e arbitragem (handebol e voleibol)

ARTE

Capitulo 6 

Capítulo 7 

Experiências artísticas com o papel

Capítulo 8 

Capítulo 9

Você em movimento

A arte que se ouve

Instrumentos Musicais.

HISTÓRIA

Capítulo: 6- A centralização do poder; Invenções 
chinesas; Índia: dravidianos e árias; as castas 
indianas.
Capítulo: 7- No Peru, a mais antiga civilização da 
América; A cidade de Caral; Império Inca; No 
México, olmecas e teotihuacanos; Teotihuacan: a 
maior cidade do continente; Maias e astecas.
Capítulo: 8- A expansão fenícia pelo Mediterrâneo; 
A formação do Império Persa; em busca da 
governabilidade; Grande rede de estradas; O 
nascimento do monoteísmo ético; A religião une os 
hebreus; A diáspora. 

Capítulo: 9- A civilização micênica; Ilíada e 

MATEMÁTICA

Ø Redução de frações  ao mesmo denominador 

Ø Problemas envolvendo frações:  Páginas 66 a 

69 

Ø Frações - Forma mista

      Capítulos 6,7,8 e 9

Ø Pares ordenados e algoritmos 

Ø Simplificação de frações 

Ø MMC 

Ø Adição e subtração  de numeros fracionários 

Ø Frações equivalentes 

Ø Comparação de frações 

Ø Multiplicação  e divisão de frações 

Ø Notação decimal 



CONTEÚDO AVALIAÇÃO DO 2º BIMESTRE 6º ANO 
GEOGRAFIA

Capítulos: 6, 7, 8 e 9 

FILOSOFIA

Capítulo  6, 7,8 e 9

CIÊNCIAS

(convergente e divergente)

Células procariontes e eucariontes 

Os cinco sentidos do corpo humano

Formação das imagens no espelho

Órgãos sensoriais (visão, paladar, olfato, audição e tato) 

– estrutura e células sensoriais

Tipos de espelhos

(côncavo e convexo)

Tipos de reflexão

DATAS 
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