CRONOGRAMA
6º ano C | 1º Trimestre
Queridos alunos,
Para um bom desempenho neste 1º Trimestre, siga algumas dicas:








Dica 1: Escolha um local adequado.
Dica 2: Ensine outras pessoas: uma boa maneira de aprender é ensinando outra
pessoa.
Dica 3: Descubra qual o seu horário mais produtivo.
Dica 4: Pratique o que aprendeu (faça uma lista com palavras chaves, refaça os
exercícios, faça resumos, etc.)
Dica 5: Faça pausas e aproveite para se exercitar.
Dica 6: Evite o stress (não deixe para estudar na véspera)
Dica 7: Seja persistente em seus estudos – coloque um objetivo para alcançar.
Bom Estudo!
Adriana Gaspar Saheb | Coordenadora Pedagógica

Conteúdo que deverá ser estudado pelo aluno:

08/04

Espanhol – Unidad 1. (Cuaderno, libro de ejercicios y libro de contenidos);
Saludar formal e informalmente (Presentación / Origen); Nombre y apellido;
Castellano y español; Números de 0 al 15; Pronombres personales; Verbo
SER Y LLAMARSE

09/04

Ciências – Apostila p. 22 a 38

10/04

Matemática – Apostila – 27 a 82

11/04

Português – comunicação e linguagem p.4; mímica/expressões faciais/O
corpo também "fala" p.11; a entonação p.17; tipos de frases p.19; tipos de
comunicação caderno; a música p.29; a comunicação e a arte p.38; linguagens especiais (libras/braille) p.44; a comunicação na história da humanidade p.48; a necessidade de comunicação p.50; o idioma na comunica-ção
p.58; classe de palavras p.68

12/04

História – Séculos (p.19, 55 à 58); História científica da origem da humanidade (p.32 à 41)

15/04

Inglês – Personal Information (p. 11, 12 e13); Grammar Be, short form,
singular and plural (p. 16); Cities and countries (p.17); Plural (these and
those – p. 22); subject Pronouns (no-tebook)

16/04

Geografia – Paisagens; conceitos geográficos; elementos humanizados e
naturais; Origem do Universo; Movimentos dos Planetas; Representação
(desenho) do eclipse solar e lunar

17/04
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