CENTRO EDUCACIONAL

DE BENEVIDES

Calendário da 1ª Avaliação Bimestral
As provas serão realizadas no horário normal de aula. O requerimento de provas de segunda chamada
deverá ser enviado a secretaria no prazo de 48 horas letivas.
6º ANO MANHÃ
DIA

DISCIPLINA

18/03

Geografia

19/03

Matemática

20/03

História

21/03

Redação

Ens. Bíblico
22/03

Inglês

25/03

Português

26/03

SIMULADO

27/03

Ciências

28/03

Artes

29/03

Estudos Amazônicos

Livro 1
Capitulo 1
Unidade 1
Capítulo 1: Números e sistemas de numeração
Capítulo 2: Formas geométricas
Capitulo 3: Os números e as proporções
Capítulo 1:como garantir a sobrevivência: as experiências das
primeira comunidades humanas
Capítulo 2: as produções artísticas das primeiras comunidades
humanas
Produção textual
Dissertação argumentativa
Livro 1 Com atividades respondidas
Trabalhos em sala
Unit 1: The word and I (lesson 1,2,3,4)
Unidade 1 e 2 (Interpretação de texto, linguagem e Língua,
linguagem verbal e não verbal, onomatopeias, variedades
linguísticas, oralidade e escrita, tipos de frases, pontuação e
retextualização)
– conteúdo do 1º bimestre Universo e Sistema Solar (p. 15 – 17) Movimento da Terra (p.18 –
19) O dia e a noite (p. 22 – 24) Pressão atmosférica (p. 46 – 47)
Água no planeta (p. 49 – 50) Estado físico da água (p. 50 – 51) Ciclo
da água (p. 53 – 55)
Unidade 1 – cor
O universo da cor
A cor na arte
Solos pobres; a necessidade de reciclagem dos elementos químicos;
a biodiversidade; a fonte de alimento para os rios; Temos de
aprender com os índios (p. 28-33) – texto 1.
Evapotranspiração e lixiviação – no caderno.
As queimadas e o equilíbrio ecológico amazônico – no caderno.
Floresta Amazônica: tipos de matas – texto 2.

CENTRO EDUCACIONAL

DE BENEVIDES

CALENDARIO DA 1ª AVALIAÇÃO BIMESTRAL

As provas serão realizadas no horário normal de aula. O requerimento de provas de segunda chamada
devera ser enviado a secretaria no prazo de 48 horas letivas.
7º ANO
DIA
18/03

DISCIPLINA
Ciências

CONTEUDO
Seleção natural (p. 21)/ Células procariontes e eucariontes (p. 30
– 31) / Carboidratos, vitaminas, lipídios, proteínas e sais minerais
(p.34 - 40) As bactérias e os antibióticos( p. 57) O sonho do fim
das infecções(p. 58 – 59) Espécies nativas, endêmicas e exóticas
(p. 81 – 82) Biodiversidade e a água (p. 77 – 78)

19/03

Português

20/03

História

21/03

Artes

22/03

Ingles

UNIDADE 1 E 2 (Interpretação de texto, leitura e produção de
sentido, multimodadildade, injeção, verbos – noções gerais,
formas nominais, estrutura, tempo do modo indicativo,
comjugação verbal, grafia de formas verbais:-ão/-m)
Capitulo 1: a dominação pela terra no mundo feudal
Capitulo 2: mercado, riqueza e técnicas de acumulação na baixa
idade média
Unidade 1 – linha
Os caminhos expressionistas da linha
A linha na arte
Unit 1: The Word and I

25/03

Geografia

Livro 1
Capitulo 1 e 2

26/03

Simulado

Matéria do 1º bimestre

27/03

Matemática

28/03

Redação

29/03

Ensino bíblico
Estudos Amazônicos

UNIDADE 1
Capítulo 1 – Os números inteiros
 Representação geométrica dos números
 Simetria
 Números inteiros opostos ou simétricos
 Comparação de números inteiros
 Operações com números inteiros
Capítulo 2 – Proporções
Produção textual
Dissertação argumentativa
Livro 1 com atividade respondidas/Trabalhos em classe
Texto 1 - A Amazônia brasileira: formação histórico-territorial
Texto 2 - As “três” grandes estratégias implementadas pelo
Estado português para a conquista e controle do território
amazônico
Texto 3 - As ordens religiosas na Amazônia .
Obs.: Revise o processo de ocupação e controle do território
amazônico; a fundação de Belém (PA); a fundação dos principais
núcleos coloniais, sobretudo Bragança (PA) e Macapá (AP); o
território das drogas do sertão; as drogas do sertão; as ordens
religiosas na Amazônia; as políticas pombalinas, o espaço
geográfico indígena; o nheengatu.

