Edital de Recuperação
3º Trimestre/2019
Entregue ao aluno e/ou responsável
no dia: 03/12/2019

6º ano
Ensino Fundamental II
1. Este caderno contém questões de múltipla escolha e também discursivas.
2. A entrega do trabalho deverá ser feita de maneira individual, manuscrito a caneta
azul, c/ capa, pergunta e resposta, em folha de papel almaço e entregue no dia

05/12/19, para a coordenação/Otávio, no 1º horário, às 7h10. Não aceitaremos em
outra data, exceto sob a apresentação de atestado.
✓ Aluno com nota inferior a 6,0 fará uma prova (valor 8,0 – oito pontos) e também
deve entregar um trabalho (valor 2,0 – dois pontos).
✓ Aluno com nota 6,0 ou superior está dispensado do processo de recuperação.
✓ As disciplinas: Espanhol, Inglês, Filosofia, Literatura, Arte e Ed. Física, a
recuperação será realizada por meio de trabalho (valor 10,0 – dez pontos).

Calendário de Provas de Recuperação
Dias: 05 à 09/12/19.
Horário: 7h.
05/12 → Geometria (Lidiane)/Geografia
06/12 → Álgebra (Mário)/Ciências
09/12 → Gramática/História
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Português
Conteúdo de Prova: Pretérito perfeito; pretérito imperfeito; pretérito mais-que-perfeito.
Trabalho: Copiar em folha de papel almaço, com caneta azul ou preta os seguintes
exercícios do livro de atividades 4. (Fazer margens, cabeçalho e responder a lápis).
Página: 27 - Exercício: 5; Página: 28 - Exercícios: 8, 9 e 10.
Matemática
Mário
Conteúdo de Prova: Probabilidade, Gráficos e Porcentagem (Vol. 4).
Trabalho: Realizar em folha de papel almaço com capa e cabeçalho completo as
seguintes atividades, no caderno de atividades - Vol. 4.
Página
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Lidiane
Trabalho: Refazer as provas da N1 e N2 com enunciado.
Conteúdo de prova: Prisma, pirâmide, vértices, faces, arestas, volume, unidades de
medida de massa, unidades de medida de tempo e unidades de medida de temperatura.
História:
Conteúdo de Prova: Império Carolíngio. Surgimento do feudalismo. Sociedade,
economia, modo operante e fim do feudalismo.
Trabalho: Copiar em folha com pauta, perguntas e respostas do livro de atividades,
módulo 4, p. 4, 5, 6, 7 e 8.
Ciências
Conteúdo de Prova: Sistema Nervoso e Órgãos do sentido.
Trabalho: Refazer N1 pergunta e resposta e caderno de atividades refazer os exercícios
dos órgãos do sentido pergunta e resposta. A prova e os exercícios devem ser feitos na
folha de papel almaço com pauta, não esquecer a capa.
Literatura
Trabalho: Em folha de papel almaço com capa (contendo: cabeçalho completo, letra
legível, margem de caneta vermelha) faça uma pesquisa sobre graphic novels (o que é,
como surgiu, principais obras do gênero, principais autores). Use caneta preta ou azul e
ilustre com pelo menos 2 capas de graphic novels.
Redação
Trabalho: Refazer o texto da prova seguindo as orientações feitas na correção dessa
redação. Na reescrita, deve-se melhorar os pontos negativos apontados na correção.
No dia da entrega, coloque os dois textos anexados (a prova e a reescrita dela).
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Geografia:
Conteúdo de Prova: Cap. 7 - Tipos de Climas e Cap. 8 – Hidrosfera e Ambiente. (Livro 3)
Trabalho: Fazer um resumo do Cap. 9 – Formações Vegetais – Livro 4.
* Capa – Folha sem pauta;
* Resumo – Folha com pauta;
* Anexos de todas as formações vegetais.
Fonte: Pode usar o livro adotado como pode aperfeiçoar com pesquisa. Será obrigatória
a Fonte.
Tópicos:
• Fatores naturais que influenciam a distribuição da vegetação;
• Formação vegetais mundiais – (Colar o mapa – Mundi)
• Explicar as formações vegetais:
- Floresta de Coníferas;
- Florestas subtropicais e temperadas;
- Vegetação Mediterrânea;
- Pradarias e Estepes;
- Florestas equatoriais;
- Savanas e cerrado;
- Desertos;
Espanhol
Trabalho: Realizar em folha de papel almaço com capa e cabeçalho completo as
seguintes atividades:
• Escrever quinze (15) frases usando os nomes de animais em espanhol e alguma
característica.
• Elaborar vinte frases em Espanhol no Presente do Indicativo.
• Ler a lenda da p. 94 y 95 e fazer um resumo em Espanhol.
• Escrever nomes de meses e dias da semana em Espanhol.
• Pesquisar em Espanhol sobre origem dos números. Sugestão para pesquisa:
https://www.curiosfera.com/historia-de-los-numeros/
Inglês:
Trabalho: Em uma folha de papel almaço copie e responda os seguintes exercícios da
apostila Vol. 4:
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Elaborar uma capa contendo: Nome do aluno, Nome do professor, data de entrega, nome
da matéria.
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