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CIÊNCIAS
PESQUISAR SOBRE A DIFERENÇA ENTRE RESPIRAÇÃO CELULAR E FOTOSSINTESE

12/06

MATEMÁTICA Copiar e responder em uma folha de almaço os exercícios de 1 a 11 da HORA DE AVALIAR  

das páginas 110 e 111. Todos os cálculos devem estar na folha que será entregue. COM 

CAPA. 14/06

PORTUGUÊS

Trabalho para o segundo bimestre: Oficina de leitura ; LIVRO; O MENINO DO PIJAMA 

LISTRADO(John Boyne).Os alunos farão a leitura do livro, sendo orientados pelo professor, 

ao término da leitura preencherem  um formulário de planejamento individual(fornecido 

pelo professor) onde será necessário destacar o Gênero textual,o propósito 

comunicativo,o conteúdo,o papel dos interlocutores envolvidos e o  estilo da linguagem. 

Ao concluirem essa primeira etapa realizaram em sala de aula a criação de um mural 

utilizando as figuras de linguagens representadas no livro.
13/06

ARTES
Performance – Rádio Novela (os detalhes serão informados em aula através do professor).

13/06

HISTÓRIA

TEMA: O EGITO ANTIGO                                                                                                                                                          

TODOS OS TRABALHOS DEVEM SEGUIR AS NORMAS DA “ABNT”

EXEMPLO: CAPA, INTRODUÇÃO, ÍNDICE, 2 OU 3 FOLHAS DE CONTEÚDO (PESQUISA), 

MÍNIMO 20 LINHAS DE CONCLUSÃO PESSOAL, 2 OU 3 IMAGENS EM ANEXO, BIBLIOGRAFIA 

. OBS: CAPA,INTRODUÇÃO, ÍNDICE, IMAGENS E BIBLIOGRAFIA PODEM SER IMPRESSO.
11/06

CRONOGRAMA DE TRABALHOS DO 2º BIMESTRE                                                                             

6º ANO C

INGLÊS

Seguindo o modelo do texto das páginas 39 e 44 da apostila, descrever, em Inglês, sua 

rotina diária (empregando as frases no Simple Present quando necessário). Não esquecer 

de sinalizar os horários de suas atividades diárias (ex: "7:00 a.m.: I wake up and brush my 

teeh, then I have breakfast"). Diferenciar os horários da manhã e da tarde com o uso do 

"a.m." e "p.m.". Trabalho individual e manuscrito em folha de almaço à caneta azul ou 

preta. Deve conter capa com nome do colégio, nome completo do aluno, número, série na 

qual estuda, disciplina e nome da professora.
10/06

ESPANHOL
Fazer uma mini maquete com o  objeto  da profisão escolhida.

11/06


