DATAS E CONTEÚDOS DA 2ª ATIVIDADE
AVALIATIVA DO 2º TRIMESTRE 2020
TURMAS

DATA

17/08//20 - segunda

19/08/20 – quarta
21/08/20 - sexta

24/08/20 - segunda

6º ANO A

26/08/20 - quarta

28/08/20 - sexta

02/09/20 - quarta

CONTEÚDOS
Geografia – Livro 2 – capítulo 2
Formação e transformação do relevo (agentes internos, agentes externos
-Principais formas de relevo: (Planaltos, planícies e depressões).
-Relevo Brasileiro
-Hidrografia
-Bacias hidrográficas
Ciências – Unidade 3 – Capítulo 1(livro 3)
Características e organização dos seres vivos.
História - Capítulo 3 do livro 2.
Unit 4: Collective Nouns - Magazine 4: Page 18, 19
Unit 4: Animals Sounds - Magazine 4: Page 20, 21
Unit 4: Tentative Language - The Bridge: Page 30, 31
Unit 4: Zero Conditional - Magazine 4: Page 26, 27
Unit 4: Animal Extinction - Magazine 4: Page 28, 29
Unit 4: Who/Which/Where - Worksheet Day-86
Português – Livro 2 - Unidade 4 - Capítulos 1 e 2
Interpretação de texto
revisão( morfologia):
substantivo
adjetivo-locução adjetiva
artigo
pronomes (aqueles que já foram estudados)
verbo
Matemática – LIVRO 2- Unidades: 4 e 5.
- Operações com frações: adição, subtração multiplicação, divisão,
potenciação e radiciação.
- Noções de porcentagens, cálculo com porcentagens e problemas com
porcentagens.
- Ponto, reta, plano, retas paralelas, perpendiculares e ângulo
Arte - Livro 2 – unidade 2 – capitulo 1 e 2

Aviso importante:
Valor de cada atividade avaliativa: 15,00 pontos.
Esta atividade avaliativa é para ser realizada exclusivamente pelo aluno e não é permitido consulta / pesquisa
em outros meios.
A atividade ficará disponível no dia especificado das 08h40 às 11h30 na Plataforma Digital de Aprendizagem
da Rede Pitágoras. Após este horário NÃO será mais possível acessar a atividade. É imprescindível que todos
acessem no horário estipulado. O professor estará disponível no chat para possíveis dúvidas dos alunos. No
horário final a atividade deverá estar concluída e entregue ao professor pela plataforma.
Nos dias de atividade avaliativa não haverá aula de outra disciplina. Nos dias em que não houver atividade
avaliativa acontecerão aulas ao vivo normalmente seguindo o cronograma.

