Recife, 18 de setembro de 2020.
Prezados Pais e/ou Responsáveis!

6º Ano A e B do Ens. Fund. Anos Finais

Para auxiliar o estudante no processo de revisão, enviamos as datas das Atividades Diagnósticas referentes
aos conteúdos vivenciados nas aulas online, durante o período dos meses de agosto e setembro, que caracteriza a
segunda diagnose da 2ª etapa. A devolutiva dessas Atividades acontecerão através das correções coletivas.








DATAS

28/09
Segunda-feira

COMPONENTE
CURRICULAR/
HORÁRIO
Geografia
Das 8h05 às 09h35
Inglês
Das 10h05 às 11h35

CONTEÚDOS



Outras representações do espaço geográfico (páginas 64
até 70); Formas e movimentos da Terra (páginas 78 até
83).
Unit 5 – Friends Adjectives to describe personality,
Activities friends to together. Grammar: Present
Continuous, Let’s + verb and Telling the time.

29/09
Terça-feira

Ciências
Das 08h05 às 09h35
Filosofia
Das 10h05 às 10h45



Cap. 8 – As células e os níveis de organização.



O Homem é um ser produtor de cultura.

30/09
Quarta-feira

Matemática
Das 08h05 às 09h35



Capítulo 6 (Frações e porcentagem, até a pág. 200).



Artigo e numeral; Pronomes (i); Ortografia: palavras
oxítonas; Paroxítonas e proparoxítonas e Interpretação.
textual.

01/10
Quinta-feira

Líng. Portuguesa
Das 08h05 às 09h35

Prod. Textual
 Tutoriais e dicas da internet; Variedades linguísticas.
Das 10h05 às 11h35
Ens. Religioso
02/10
 Livro sagrado cristão - pág. 34; Hinduísmo - pág. 36 e 37.
Das 08h05 às 08h45
Sexta-feira
História
 Cap. 06 - mesopotâmia págs. 120 até 131.
Das 10h05 às 11h35
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:
Ressaltamos a importância dos estudantes se logarem pontualmente na plataforma, a fim de realizar a sua
Atividade Diagnóstica dentro do horário informado nesse comunicado, para que consiga concluir em tempo
programado;
ATENÇÃO! Em caso de doença ou outra impossibilidade para realização da Atividade, entrar em contato com a
coordenação pedagógica através da Plataforma Teams, através do chat ou pelo número institucional 986611923.
Pedimos ATENÇÃO em relação à atividade Diagnóstica de Ens. Religioso, pois será realizada dentro do tempo ao qual
se refere ao horário da aula desse componente curricular.
É de extrema importância que os estudantes realizem as Atividades Diagnósticas logados na Plataforma e na sua
turma, a mesma a qual o (a) professor (a) está aplicando a atividade.

CRONOGRAMA DE SOCIOEMOCIONAL
ANO (TURMA)

DATA

HORÁRIO

CONTEÚDO

6º ANO

09/10

08h55 – 09h35

Respeito e Bullying.

Obs.: ATENÇÃO a data da atividade Diagnóstica de Socioemocional, pois será realizada dentro do tempo ao qual se
refere o horário da aula do componente curricular, mas haverá aula normal das demais disciplinas nessa semana,
conforme o horário das aulas remotas. Caso haja ausência nessa atividade, a realização de outra atividade em substituição
a esta, só poderá ser feita através da 2ª chamada.

Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica

