6º ano - CONTEÚDOS PARA RECUPERAÇÃO DO 2º SEMESTRE
LÍNGUA PORTUGUESA
3º bimestre:

 Figuras de linguagem: Onomatopeia;
 Verbo e suas flexões de tempo, pessoa, número e
modo;
 Verbos Regulares e Irregulares
 Modo Indicativo, Subjuntivo e Imperativo
 Definição e Classificação do substantivo.
 Flexão do substantivo em Gênero, Número e Grau.
 Verbos Auxiliares, Defectivos e Abundantes.
 Classificação das palavras quanto à sílaba tônica
(oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas);
 Treino ortográfico: uso do S e do Z.;uso da letra Z ; uso
de G e do J.
 Definição/ Flexões/ Elementos formadores do verbo;
 Adjetivo: definição, colocação na frase e Classificação;
 Locuções adjetivas;
 Flexão dos adjetivos em gênero e número e grau;
 Artigo definido e indefinido.
 Uso dos porquês;
4º bimestre:

 Artigo definido e indefinido.
 Uso dos porquês;
 Revisão de substantivo.
 Pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos,
indefinidos e interrogativos;
 Numerais: cardinais, ordinais, fracionários e
multiplicativos;
 Preposição;
 Advérbios e locuções adverbiais;
 Interjeição;
 Figura de Linguagem: Ironia;
 textos jornalísticos

MATEMÁTICA

GEOGRAFIA

3º bimestre:
Resolver situações-problema com a aplicação de
conceitos sobre fração; realizar as operações
fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação e radiciação) com frações , simplificação de
frações , frações equivalentes , resolução de
problemas., propriedades com potências , resolução de
expressões com números racionais ( frações) e
porcentagem com frações (cálculos).
OBS: Rever os exercícios das listas e provas do 3o.
bimestre

3º bimestre:

Geologia - Livro 4 - Tectonismo/Tipos de Rochas/Formas
de Relevo/Solo Clima e Vegetação - Livro 5 - Elementos e
Fatores climáticos/Climogramas/Tipos de
climas/Classificação e Tipos das Vegetações
4º bimestre:

Águas do Planeta - Livro 6 - Rios : Bacias hidrográficas/
Componentes e elementos de uma Bacia
Hidrográfica/Tipos de rios/Utilização dos
rios/Assoreamento/Preservação e conservação das
bacias hidrográficas.
População - Livro 7 - Conceitos Demográficos (taxa de
4º bimestre:
natalidade/taxa de mortalidade/crescimento
Aplicar conceitos de porcentagem com decimais em vegetativo/P.E.A/Pirâmide etária/Setores
situações do cotidiano; resolver expressões e problemas Econômicos/IDH/Migrações
com cálculos de decimais envolvendo as 4 operações
fundamentais; calcular potências com decimais e aplicar INGLÊS - SÔNIA
as propriedades das potências , (com decimais) fração 3º bimestre:
decimal, números decimais e leituras.
Livro - pags: 47,50,52,53,55 e 58. (Prepositions, seasons,
adjectives, post card, present continuous and names of
OBS: Rever conteúdos das avaliações do 4o. bimestre e stores).
dois exercícios resolvidos no caderno
4º bimestre:
Livro - pags: 63, 68, 70 ,71 e 73. (Simple Past, Past
Continuous, animals and verbs in the past).
CIÊNCIAS
4°Bimestre:

Livro 8 - Capítulo 13: Formação e composição do solo;
Intemperismo; Erosão e fatores erosivos.
Livro 9 - Capítulo 14: Vida no solo; Adubação e
tratamento do solo (nutrientes do solo).
Dica: estudar os slides trabalhados em aula e os
exercícios da apostila feitos em sala.

HISTÓRIA - JULIANA

3º bimestre:
capítulo 12 - Esparta
capítulo 13 - Atenas
capítulo 16 - Império Macedônico
capítulo 17 - Roma I
4º bimestre:
Cap.18 - Roma II / cap. 19 - Roma III
cap. 20 e 21 - Roma IV

