
                                  COLÉGIO TERCEIRO MILÊNIO  

                                      “Educando para a cidadania”        

 

       

                Recife, 27 de maio de 2019. 

Srs. Pais e / ou Responsáveis,  

  A proposta Pedagógica do CTM, sugere que a Família participe de todo o nosso trabalho Educacional para que os 

alunos consigam um bom rendimento em todos os aspectos. Dentro deste contexto, sugerimos que acompanhem seu filho 

também nesse período de avaliações, organizando seus horários, como também, oferecendo-lhe um ambiente tranquilo e 
confortável, propício para os estudos. 

  Solicitamos que observem as horas de estudo do seu filho, dando incentivo e mostrando os valores significativos 

de uma verdadeira aprendizagem. Contamos com o empenho dos senhores, pois juntos podemos fazer muito por eles. Com 
amor, incentivo e motivação os ajudamos a alcançar o sucesso. Dessa forma, entendemos que a Família e a Escola são 

referenciais decisivos para a constituição humana.  

Nosso processo de avaliação é feito de maneira sistemática, contínua e cumulativa do desempenho do aluno. 
             Estamos enviando toda a programação para as Avaliações do 2° Bimestre que começarão no próximo dia 

06/06/2019, bem como as datas e conteúdos a serem estudados. 

 As Avaliações serão realizadas após o recreio, lembrando que os alunos terão as três primeiras aulas 

normalmente para a revisão e/ou conclusão de assuntos, e no tocante às recuperações, se darão às 09:00h, 
e após as mesmas, os alunos serão liberados. 

             Salientamos ainda, que o programa está sendo enviado com bastante antecedência, havendo, portanto, assuntos que 

ainda deverão ser trabalhados. A nossa antecipação no calendário, se dá para que todos tenham mais conforto no tocante 
aos seus estudos. 

 Lembramos que o aluno que por motivo de doença, venha a perder alguma prova, deverá apresentar 

atestado médico junto à coordenação no prazo de 48h para que possa submeter-se a uma segunda chamada. 
 Os boletins ficarão à disposição na secretaria a partir do dia 12/07/2019. 

                                                                               Atenciosamente, 
                                                                             

Direção/Coordenação 

 

 
 

 

 

Calendário das Avaliações e Recuperações - 2º Bimestre 2019 
 

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MANHÃ 

DATA AVALIAÇÃO DATA RECUPERAÇÃO 

06/06/2019 Geografia/Arte 17/06/2019 Geografia/Arte 

07/06/2019 História/Inglês 19/06/2019 Matemática/Educação Física 

10/06/2019 Matemática 25/06/2019 Ciências/ História 

11/06/2019 Ciências/Educação Física 26/06/2019 Língua Portuguesa/Inglês 

12/06/2019 Língua Portuguesa 27/06/2019 Produção Textual/Ética e Cidadania 

13/06/2019 Produção Textual/Ética e Cidadania -------- ------------------------------- 

 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Estou ciente do Programa, datas das Avaliações e Recuperações do 2º Bimestre de 2019. 
Aluno: _________________________________________________________________ Série _______. 

Recife _______/________/ 2019 
                                                                 _________________________________________ 

                                                               Pai ou Responsável 

 
 

 
 
 

“A verdadeira coragem é ir atrás dos seus sonhos, mesmo quando 
todos dizem que ele é impossível.” 
         Cora Coralina 
 



Conteúdos a serem estudados para Avaliações do 2º Bimestre – 2019 
6º Ano do Ensino Fundamental – MANHÃ 

MATÉRIA AVALIAÇÕES / RECUPERAÇÕES COM O MESMO CONTEÚDO  

Geografia 

Módulo 3 – Orientação e localização 
 

 Pontos de referência  

 As linhas imaginárias 

 Coordenadas geográficas 

 

Módulo 4 – Construindo Mapas 
 

 Fazendo o seu trajeto 

 A história da Cartografia 

 Mas a Terra não é redonda? 

 Qual o tamanho do mapa? 

 

Ciências 

Módulo 5 – O lixo  

Módulo 6 – Agentes patogênicos e doenças  
Módulo 7 – Cuidando da saúde  

Anotações do caderno 

 

Arte - Livro páginas 24 até 40 
 

 

Matemática 

Módulo 6 – Frações 

6.1 - A ideia de fração 

6.2 - Equivalência 
6.3 - Simplificação de frações 

6.4 - Comparação de frações  

6.5 - Tipos de frações 

6.6 - Porcentagem 
 

Módulo 7 – Figuras Geométricas Planas  

7.1 - Perímetro 

7.2 - Área de figuras geométricas planas 
7.3 - Tabelas e gráficos. 

7.4 - Situações envolvendo perímetros, áreas e 

tratamento da informação. 

 

Matemática 

Financeira 

Módulo 2  

Português 

 

Adjetivos( 11 ) 

Verbos( 12) 

Advébios ( 56) 

 

Redação 

Mitos e Lendas(18 ) 
Textos informativos( 24/34/35) 

Crônica (54/55) 

Questões do paradidático 

 

Inglês 

School supplies –pags:2/3/46/51,52 
There is /there are – pags : 4 a 6/31,32/47,48,49 

Prepositios of place – pags : 7 a 9/23 

Parts of the house _ pags: 14 /15 /53/55,56 
Demonstrative pronouns _pags :16 a 19 

 

Produção 

Textual 

 Leitura, interpretação, compreensão e produção de textos 

 Gêneros bilhete, poema, crônica e reportagem 

Educação 

Física 

DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL 

-HISTÓRIA DA DANÇA 
-DANÇA E EDUCAÇÃO 

-CLASSIFICAÇÃO E GÊNEROS 

-ELEMENTOS DA DANÇA 

-BENEFÍCIO DA DANÇA 
-EDUCAÇÃO DESPORTIVA 

História Módulos – 09, 10, 11 

Ética e 

Cidadania 

DIÁLOGO 
07 – A Amizade é uma das Melhores coisas da vida 

08 – Família e Escola fatores de Desenvolvimento 

 

 


