
 

 ATENÇÃO - Calendário da N1: 

 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES 1º TRIMESTRE 

N1 – 1º Trimestre – 6º ano 

Data da Realização Disciplinas 

29/03 Matemática 

30/03 Ciências e Arte 

31/03 Geografia e Ed. Física 

2ª CHAMADA (N1) – 2º Trimestre 

06/04 Todas as Disciplinas – a partir das 13h30 

Orientações sobre as avaliações: 

 As avaliações de N1 acontecerão sempre nos dois últimos horários às 10h10.  

 Todas as avaliações serão aplicadas no Forms na plataforma Teams.  

 Os professores estarão online durante o horário da aplicação, se houver algum problema para acessar a 

prova, fale com o professor. Lembrando que o professor que estará presente na turma, será conforme o 

seu horário de aula. 

 Você poderá acessar a prova apenas uma vez, portanto fique atento, se você fechar a avaliação antes de 

concluir todas as respostas, você não conseguirá abrir a prova novamente. 

 Não percam a data de realização da prova, pois ela não será estendida.  

 

 SIMULADO GERAL – No dia 05/04 realizaremos nosso Simulado Geral (1º trimestre) para todas as turmas 

do Ensino Fundamental Anos Finais, a partir das 9h20. O Simulado tem valor de até 1,0 ponto adicional em 

todas as matérias. Não percam!!! 
 

 RELATÓRIO DE TAREFAS NÃO FEITAS: Sr.(as) pais e responsáveis, está disponível para consulta, junto com 

relatório de ocorrências, via sistema acadêmico (digite seu usuário e a senha de acesso, aquele que recebeu no ato 

da matrícula). Você também consegue acompanhar a realização das atividades/avaliações com o login e senha do 

aluno na Microsoft Teams no campo “trabalhos”. 

 

 Conteúdos e Objetivos (1º trimestre): estão disponíveis no portal da escola em 
www.sesccidadania.com.br>Educação>EnsinoFundamentalAnosFinais>Conteúdos/Objetivos. 

 

 
01/04 – Recesso Escolar 
02/04 – Sexta-feira da Paixão 

 

Geografia– Evelline, Rafaela e Wilker 
 
Lembrete 1: 
Queridos alunos, gostaria primeiramente de relembrá-
los que a nossa avaliação N1 está marcada para o 
dia 31 de março. O conteúdo da avaliação encontra-
se no roteiro, logo abaixo. 
Não se esqueçam de estudar também o conteúdo 
que consta nas anotações do caderno. 
Lembrete 2: 
Após a nossa avaliação, façam APENAS 
A LEITURA das páginas: 
- 501: Tecnologias na confecção de mapas 

- 502 e 503: Fotogrametria 
- 506, 507 e 509: Imagens de satélite  
Lembrete 3: 
Não se esqueçam do trabalho avaliativo de N2 
(Trabalho com jornal: uma visão ampla e atualizada 
do mundo) atribuído dia 16 de março com data final 
de entrega no dia 31 de março.  Este trabalho tem 
valor 10,0.  
 
"Estude com a firme certeza que tudo que requer 
esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes 
conquistas." 
 

http://www.sesccidadania.com.br/


 Inglês – Vânia  
Hi students. How’s it going?  

 Homework : FTD – Bridges 6º. Ano – Páginas 19 
a 21 do livro,  

 Ler e responder as atividades números 1 a 5 
sobre virtual profile. 

 Listening, speaking and vocabulary: countries 
and nationalities - ouvir e treinar a pronúncia dos 
países e nacionalidades – CD - track 6 p.25 

 Data da entrega: até dia 09/04 todas as turmas 

 Correção:  
12/04 - 6B - 6E  
13/04 - 6ª- 6C - 6F 

 
 Matemática I – Karolina  

Nesta semana vamos continuar estudando sobre 
frações, suas propriedades e as operações 
envolvendo frações. 
· Ler as páginas: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 198, 199, 201, 202 e 204. 
· Fazer as atividades: páginas 191 e 192, n° 14, 17, 
18 e 19; páginas 195 n°20 e 24. 
Observação 1: Após responder todos os exercícios 
você deve postá-los no TEAMS, na aba tarefas que 
terá o lugar correto para fazer a postagem. 
Observação 2: A atividade deverá ser postada até o 
dia 09/04/2021 (sexta – feira). 
 
 
 

CONTEÚDOS DAS AVALIAÇÕES DE N1 
 

 Arte – Wanessa 
Avaliação N1 

 Estudar o Capítulo 1 do livro de arte. Módulo 
1 – páginas 6 a 17 

 

 Ciências – Lara 
 Nossa Atividade Avaliativa N1 está chegando 

então vamos revisar nossos cadernos de 
anotações, assim como exercícios e textos do 
nosso Manual de Tripulantes, digo, livro didático 
(módulo 1) do 6° ano: 

 Capítulo 1: Terra e Universo; 

 Capítulo 2: Sol, Terra e Lua. 

 Bons estudos! 
 

 Educação Física – Wendel 
Avaliação N1 
Objetivos:  

 Experimentar os jogos eletrônicos e suas 
manifestações como ferramenta para o 
movimento humano; 

 Compreender a finalidade dos esportes 
técnico-combinatórios; 

 Aplicar os conceitos das diferentes 
capacidades físicas; 

 Diferenciar exercício físico de atividade física. 
 Conteúdos: 

 Jogos eletrônicos e práticas corporais 
 Capacidades Físicas 
 Esportes técnico-combinatórios 
 Tipos de ginástica 

Atividades físicas e exercícios físicos 

 Literatura – Vênia  
 Esta atividade comporá sua nota de N2. 

 Ela deverá ser entregue até dia 09/04/2021. 
Orientações: retomando aquilo que foi discutido em 
sala de aula em nosso último encontro responda, 
suscintamente, as questões que seguem (com suas 
palavras). 

1) O que você entende por literatura? 
2) Com o uso da palavra, pode-se dizer que 

tudo é literatura? 
3) Quais os três tipos básicos de textos? 
4) Esses textos se desdobram em? 
5) Quais as formas de manifestação da arte 

literária? 
6) Dê dois exemplos de arte literária. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geografia– Evelline, Rafaela e Wilker 
Olá estudantes iniciaremos o nosso momento de 
verificação de aprendizagem de N1 desse 1º 
trimestre.  
Sugerimos que estudem os seguintes conteúdos: 
Capítulo 2 - Orientação e Localização no Espaço 
Geográfico 
Objetivos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 

 Pontos Cardeais, Colaterais e  Orientação por 
Instrumentos (págs. 477 à 480) 

 Linhas imaginárias, Paralelos/Latitudes, 
Meridianos/Longitude (págs. 481 à 483) 

 Movimentos de Rotação - Fusos horários 
e  Translação - Solstício e Equinócio (págs. 
484 à 489) 

Capítulo 3 - Espaço Representado Cartografia 1 
Objetivos: 5.1, 5.2, 5.4 e 5.5 

 Evolução da Cartografia (págs. 496 à 500) 

 Tecnologias na Confecção de mapas (págs. 
501 à 507) 
 

 Matemática I – Karolina  
Atenção! Prova!  
Nessa semana durante nossas aulas, vamos revisar 
os conteúdos abordados no 1º trimestre. 
Conteúdos da prova de N1 – 1º trimestre:  

 (3) – Números Naturais e operações. 

 (3.2) – Reconhecer os números naturais e a 
função desses números em nosso dia a dia. 

 (3.3) – Compor, decompor e comparar os 
números naturais. 



 (3.4) – Resolver problemas envolvendo a 
adição, a subtração, a multiplicação e a 
divisão de números naturais. 

 (3.5) – Identificar e aplicar as propriedades da 
adição e da multiplicação. 

 (3.6) – Resolver problemas envolvendo a 
potenciação e a raiz quadrada de números 
naturais. 

(5) – Números racionais e operações. 

 (5.1) – Ler, escrever, ordenar e comparar 
frações. 

 (5.2) – Reconhecer e determinar frações 
equivalentes. 

 (5.3) – Resolver problemas envolvendo a 
adição, a subtração, a multiplicação e a 
divisão de frações. 

 (5.4) – Reconhecer a forma decimal dos 
números racionais 

 (5.5) – Representar números racionais 
decimais e fracionários na reta numérica. 

 (5.6) – Resolver problemas envolvendo a 
adição, a subtração, a multiplicação, divisão, 

potenciação e raiz quadrada de números 
decimais. 

 

 Matemática II – Luana 
1) Conteúdo da avaliação: Conversão de medidas de 
comprimento e medidas de superfície.  
2) Módulo 1 – Capítulo 3 – Páginas: 236 a 244. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horário de aula Online 

 6A  
     

        Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 LPG LPPT His Geo Art 

08:10 LPL Ing Mat.I His Ing 

09:20 His Cien Ens.R. Cien Mat.I 

10:10 Mat.I Geo Mat.II Ed.Fis Geo 

11:00 LPPT Mat.I Cien Ed.Fis LPG 

11:50 --------- --------- --------- --------- --------- 

 
6B 

     

        Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 His Mat.I LPG LPPT Mat.I 

08:10 Ing LPPT Cien Cien Ed.Fis 

09:20 Art LPL Ing Geo Cien 

10:10 Geo Mat.II Ed.Fis His LPG 

11:00 Mat.I Geo His Mat.I Ens.R. 

11:50 --------- --------- --------- --------- --------- 

 
6C 

     

        Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 LPL Ing Cien Mat.II Ens.R. 

08:10 Mat.I Mat.I Geo Geo LPG 

09:20 Ed.Fis LPPT Mat.I Ing His 

10:10 LPG Cien His Mat.I Art 

11:00 His Geo Ed.Fis Cien LPPT 

11:50 --------- --------- --------- --------- --------- 

 
     



6D 

        Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Art His Mat.I Cien LPG 

08:10 LPG Mat.II Ed.Fis Ing His 

09:20 Mat.I Geo LPL Mat.I Ing 

10:10 His LPPT Cien Geo Mat.I 

11:00 Geo Cien Ens.R. LPPT Ed.Fis 

11:50 --------- --------- --------- --------- --------- 

 
6E 

     

        Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Mat.I LPL Geo Ed.Fis LPPT 

08:10 Ens.R. Cien LPG Mat.I Geo 

09:20 Ing Ed.Fis His LPPT Art 

10:10 Geo Mat.I Mat.I Cien His 

11:00 LPG His Ing Mat.II Cien 

11:50 --------- --------- --------- --------- --------- 

 
6F 

     

        Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 LPPT Cien Ed.Fis Mat.I His 

08:10 Art His Ens.R. Geo Mat.I 

09:20 LPG Mat.I Cien Geo LPG 

10:10 LPL Ing LPPT Mat.II Cien 

11:00 Ed.Fis Geo Mat.I His Ing 

11:50 --------- --------- --------- --------- --------- 

 


