
CRONOGRAMA DE PROVAS 3ª ETAPA 1 6º ano 

DATA 18/10 – TERÇA 20/10– QUINTA 21/10-SEXTA 24/10- SEGUNDA 25/10-TERÇA 28/10-SEXTA 

PROVA INGLÊS CIÊNCIAS MATEMÁTICA PORTUGUÊS HISTÓRIA GEOGRAFIA 

CONTEÚDO 

Units 9  and 10 – book 

and notebook: 

- Simple Present (yes / 

no questions); 

- Like; 

- Simple Present (Wh – 

questions); 

- Expressions of 

frequency; 

- Vocabulary: places, 

movies and adjectives, 

parties and leisure 

activities. 

- Spelling (ortografia); 

- Text comprehension. 

 

 Capítulo 12 

 Capítulo 13 

 

Capítulo 6- Frações e 

Porcentagens 

 

Capítulo 7- Números 

decimais 

Interpretação de 

textos-  

 Artigo, pág 170 

 Numeral pág 188 

e 189 

 Pronomes pag. 

210 a 220 

 Manchete e tipos 

de jornais 

 Silaba átona 

silaba Tónica 

pág  193 

 Acentuação das 

oxítonas e dos 

monossílabos 

tônicos, 

proparoxítonas 

pag 225 

 

História da Grécia 

Antiga- Cap. 11 

Cidade-Estado 

pág.188 

Colônias gregas, 

pág.189 

Mulheres, 

Escravos e 

Metecos pág.193 

A mulher 

Ateniense e a 

Mulher espartana 

(caderno) 

Mitologia: Deuses 

e Heróis da 

Grécia. 

 
Capítulo 14 -
Águas 
Continentais- 
pág 162/169 
 
Capítulo 15- 
Recursos 
naturais e fontes 
de energia .pág. 
170/180 
 
Capítulo 16- O 
trabalho e o 
espaço 
geográfico- 
pag.181/188 

ESTUDAR 

 

Livro e caderno 

 

Livro e caderno 

 

Livro e caderno 

 

Livro e caderno 

 

Livro e caderno 

 

Livro e caderno 

Obs: O aluno que faltar às provas ou atividades avaliativas marcadas neste calendário deverá fazer a Segunda Chamada de cada prova perdida. Para habilitar-se à 

segunda chamada, é necessário que o responsável, caso a falta tenha sido por motivo de saúde, envie um atestado médico do aluno. Caso a falta tenha sido em 

decorrência de outro motivo, o responsável deverá pagar o valor de R$ 20,00 para a execução da mesma. NÃO EXISTE terceira chamada. Se por ventura o aluno não se 

apresentar para a 2ª Chamada, será computado ZERO no item prova do Relatório Avaliativo.Segunda Chamada 12 de NOVEMBRO- AS 08:00 H 


