
OBJETIVOS DA 1ª ADE 

6º Ano - 2º Trimestre/2020 
 

 

HISTÓRIA – Profª. Nemésia 

 Caracterizar o Egito Antigo quanto: Política, 

sociedade, economia, religião e curiosidades. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Profª. Nicole 

 Sintagma Nominal (substantivo, adjetivo, artigo e 

pronome). 

 Sintagma Verbal (verbo e advérbio). Mediante 

texto e contexto. 

 

MATEMÁTICA – Profª Gabriella 

 Saber identificar e classificar os tipos de triângulo; 

 Aplicar os conceitos de quadriláteros e seus 

elementos; 

 Resolução de expressões numéricas; 

 Números racionais (divisão, números mistos) 

 

REDAÇÃO – Profº. Breno 

 Interpretação de texto 

 Texto de Humor 

 

INGLÊS – Profª. Juliana 

 Uso de verbos para reportar-se a acontecimentos 

do passado; 

 Diferenciação entre os períodos Jurássico e 

Cretáceo; 

 Uso de expressões adverbiais de tempo para 

mensurar períodos; 

 Reconhecimento de diferentes partes do corpo 

dos animais e humanos; 

 Reconhecimento de diferentes espécies de 

répteis e dinossauros; 

 Contraste e comparação do passado e o presente; 

 Uso adequado do verbo THERE BE em suas 

formas afirmativa, negativa e interrogativa; 

 Uso adequado dos tempos verbais “simple 

present” e “simple past (was/were); 

 Noção de plurais irregulares; 

 Interpretação textual. 

 

 

GEOGRAFIA – Profª. Amanda 

 Formas de relevo 

 Agentes transformadores do relevo 

 Relevo submarino 

 Atmosfera 

 Tempo e clima 

 Elementos do clima 

 Fatores de influência do clima. 

 

Espanhol – Profº. Márcio 

 Vocabulário das partes do corpo humano. 

 Verbos irregulares no presente do indicativo vistos 

na lição 5. 

 Números cardinais de zero a trinta. 

 Meses do ano e dias da semana. 

 Vocabulário de cores. 

 

CIÊNCIAS – Profª. Aline 

 Como é conhecer as porcentagens de água na 

Constituição de aos seres vivos (Módulo 14); 

 Reconhecer os papéis que a água desempenha 

nos seres vivos (Módulo 14); 

 Relacionar as mudanças de estado físico da água 

com a variação da energia (mudança de 

temperatura) (Módulo 14); 

 Reconhecer uma mistura homogênea (Módulo 

15); 

 Compreender os conceitos de soluto, solvente, 

solubilidade e solução insaturada (Módulo 15); 

 Entender que o ser humano é capaz de produzir 

no laboratório substâncias encontradas na 

natureza e outras diferentes dessas (Módulo 16); 

 Compreender que a produção de substâncias 

envolve o consumo de matéria-prima e energia, 

além da geração de resíduos (Módulo 16); 

 Conhecer a teoria celular e identificar duas de 

suas premissas fundamentais (Módulo 17); 

 Compreender as funções da membrana 

plasmática e do núcleo celular (Módulo 17); 

 Reconhecer os diferentes níveis de organização 

dos seres vivos (Módulo 17); 

 Entender a relação entre tecido, órgão, sistema e 

organismo (Módulo 18); 

 Conhecer os principais grupos de tecidos que 

formam os órgãos do corpo humano (Módulo 18). 

 

 


