CONTEÚDOS DE RECUPERAÇÃO
I SEMESTRE DE 2018/ 6O ANO
GEOGRAFIA

Orientação no espaço geográfico/ elementos da natureza e instrumentos modernos.

Coordenadas geográficas/ latitude e longitude.

Elementos que compõem um mapa/ título, legenda, escala e orientação.

Espaço geográfico/ paisagem natural e cultural.

Planeta Terra/ principais movimentos e suas consequências.

A litosfera/ agentes internos (tectonismo e vulcanismo) e agentes externos (vento, água,
temperatura, seres vivos, etc).

Relevo terrestre/ principais formas e características.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INGLÊS
-Gerúndio
-Unit 4/5/6
-Simple Present
-like/likes/don’t like/doesn’t like
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIÊNCIAS
Livro 1
1º bimestre
2. Conhecendo a terra
• Camadas da Terra
• Litosfera: a crosta terrestre (características da crosta terrestre, tipos de rochas)
• As rochas contam histórias
Livro 2
2º bimestre
3. Composição da matéria
• Classificação dos materiais (mistura homogênea e heterogênea)
• Métodos de separação dos materiais (areia, óleo e água, sal e água)
• Ambiente e separação de materiais (tratamento de água, esgoto e separação e reciclagem do lixo)
4. Matéria e suas transformações
• Transformações dos materiais (transformações químicas e físicas)

ENSINO RELIGIOSO
PRIMEIRAS IMPRESSÕES
DCD (DUVIDAR, CRITICAR E DETERMINAR)
SPA (SÍNDROME DO PENSAMENTO ACELERADO)
JANELAS KILLER E LIGHT
INTERNAUTA INTELIGENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATEMÁTICA
- Números romanos
- Sistema de numeração
- Expressões numéricas
- Potenciação
- Radiciação
- Geometria: ângulos, triângulos, quadriláteros e polígonos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROBÓTICA
Eletricidade
Corrente contínua
Corrente alternada
Nikola Tesla (Quem foi? O que fez?)
Circuito aberto e circuito fechado.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÍNGUA PORTUGUESA
Unidade 4 – Mundo em quadrinhos/tirinhas
Determinantes: Adjetivo e artigo
Unidade 5 – Notícias
Tempo verbal (passado, presente, futuro)
Fato e opinião
Unidade 6 – Poema
Estrutura do poema
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISTÓRIA E FILOSOFIA
Conteúdo do livro 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REDAÇÃO
Relato pessoal
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPANHOL
Estudar as provas realizadas no 1º semestre
Unidad 1

Los días de la semana.






Entrevista interpretación textual
Texto literario, contexto de historietas.
Generos y números
Pronombres e diálogos

Unidad 2

La casa

Canción

Tener vs Haber

Direcciones

Descripción
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTES
Estudar o conteúdo do livro volume 2, primeiro capítulo

