
 
 
 
 

Tema 2022: Florescer 
Abre os meus olhos para que eu possa ver 

as verdades maravilhosas da tua lei. Sl. 119.18 
_________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 

Dia Disciplina Conteúdo 

Quarta-feira 
09/03/2022 

 

Geografia 

E 

História 

 GEOGRAFIA: 

 Módulo 1 – Lugar, paisagem e espaço geográfico. Págs. 212 

até 223 

 Módulo 2 – Construção do espaço brasileiro. Págs. 226 até 

237 

HISTÓRIA: 

● Módulo 1- O que o historiador tem em comum com detetives? 

● Módulo 2 – As pistas escritas e não escritas deixadas pelas 

sociedades. 

●Módulo 3 - As sociedades não têm histórias iguais. (Até a página 

169) 

Quinta-feira 
10/03/2022 

Matemática 

 MATEMÁTICA: 

 Módulo 1: Números: uma grande invenção da humanidade; 

 Módulo 2: O conjunto dos números naturais e operações; 

 Módulo 3: Divisão: ideias e a divisão euclidiana; 

Sexta-feira 
11/03/2022 

 

Português 

E 

Ciências 

 PORTUGUÊS: 

 Interpretação de Texto; 

 Módulo 4: Poesia: Musicalidade e Imagem- Páginas 28 a 

37; 

 Módulo 5: Como as Orações são Construídas – Páginas 38 a 

46 

 Morfologia (Substantivo, Adjetivo, Artigo, 

 Verbo, etc) – Conhecimento adquirido 

 Conjugação verbal – Verbos regulares – 1ª Conjugação 

(Terminador em Ar) - Caderno 

 

 CIÊNCIAS: 

 Módulo 1 – Ciências: um processo investigativo. Págs. 283, 

291 (menos os experimentos) 

 Módulo 2 – O registro do processo investigativo. Págs. 295 

a 300. 

 Módulo 4 – Matéria e seus estados físicos. Págs. 308 a 311 

 
Obs.: As avaliações de Artes, Xadrez, Inglês, Ed. Religiosa e Ed. Física, serão realizadas dentro do horário de aula e 
agendadas pelos professores das referidas matérias. O aluno que não fizer a avaliação de acordo com o calendário/agenda, 
automaticamente fará no dia seguinte, após justificada a falta através de atestado médico ou 2ª chamada. Por isso, evite 
atraso. O calendário das avaliações está disponível no site: www.epcba.com.br e no aplicativo class app. 

 

 

Escola Presbiteriana de Cuiabá, 25/02/2022. 
Senhores pais, Horário e Conteúdo das Avaliações 01 do 1º Bimestre/2022.  

Informamos que as avaliações serão objetivas em formato de simulado. 
6º Ano A/B/C/D 


