Colégio Adventista Jardim Leblon - CAC

Muito Além do Ensino

Cronograma Anos Iniciais Sexto Ano
4° Bimestre - 2022
Professor: MARLA // Disciplina: ARTES// Ano e Turma: 6ºs A / B / C
AULAS /
DATAS
03//10 a 10/10

CONTEÚDO OBJETIVADO
Conteúdo: A arte na Roma Antiga. (páginas 82,83,84, 85 e 86).
Objetivo: Compreender que as características da sociedade romana influenciaram aspectos
urbanísticos e arquitetônicas das cidades.
Tarefa: Investigue os fatos sobre Pompéia e faça descobertas sobre essa cidade. Mencione o que
achou mais interessante. Escreva suas impressões e cole imagens impressas.

17/10 a 24/10

Conteúdo: Simetria e Assimetria. (páginas 86,87, 88 e 90).
Objetivo: Desenvolver a observação, a percepção de semelhanças e diferenças entre figuras. Isto
sem que a simetria e assimetria pode ser observada na natureza e em obras de artes entre outros
elementos do cotidiano.
Tarefa: Pincele com tinta guache algumas partes da metade da folha de papel sulfitem. Dobre ao
meio e ao abri-la, veja a imagem que se formou. Deixe o trabalho secar e cole-o no espaço da
folha 91 de seu livro. Foi possível manter uma Simetria? Explique com suas palavras.

25/10 a 31/10

Semana de Provas – P1
Avaliação de todas as atividades do livro da página 82 a página 90.
Conteúdo: Arte Primitiva Cristã. (páginas 95,96,97 e 98).

07/11 a 14/11

Objetivo: Compreender como o cristianismo instituiu um novo estilo artístico;
Identificar as características da arte cristã primitiva.
Tarefa: Nas catacumbas, havia imagens referentes histórias bíblicas. Um cristão, ao ver
essas ilustrações, teria suas convicções renovadas. No espaço da página 99 do nosso livro,
ilustre uma narrativa que você faria se estivesse vivido no período do cristianismo
primitivo. Justifique sua escolha.

17/11 a 24/11

Semana de Provas P2 – Avaliação e correção das páginas 95 a 99 completas.

INFORMAÇÕES GERAIS:
P1 – 10.0 - Avaliação de todas as atividades do livro da página 82 a página 90. (Na semana de provas)
P2 – 10.0 - Avaliação e correção das páginas 95 a 99 completas. (Na semana de provas)
Tarefa – 1 - Investigue os fatos sobre Pompéia e faça descobertas sobre essa cidade. Mencione o que achou mais
interessante. Escreva suas impressões e cole imagens impressas.
Valor da tarefa: 2.5
Tarefa – 2- Pincele com tinta guache algumas partes da metade da folha de papel sulfitem. Dobre ao meio e ao abrila, veja a imagem que se formou. Deixe o trabalho secar e cole-o no espaço da folha 91 de seu livro. Foi possível
manter uma Simetria? Explique com suas palavras.
(Valor da tarefa: 2.5)
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Tarefa – 3 -Nas catacumbas, havia imagens referentes histórias bíblicas. Um cristão, ao ver essas ilustrações,
teria suas convicções renovadas. No espaço da página 99 do nosso livro, ilustre uma narrativa que você faria
se estivesse vivido no período do cristianismo primitivo. Justifique sua escolha. (Valor da tarefa: 5.0).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Simone Alves

AULAS /
DATAS
(por
semana)

03/10 a
07/10

10/10 a
14/10

17/10 a
21/10

25/10 a
31/10

01/11 a
04/11

07/11 a
11/11

14/11 a
18/11

Disciplina: Ciências

Série/Turma: 6º Ano A/B

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Sistema sensorial - A visão (Cap 10)
OBJETIVO: Aprender sobre a importância da visão, a estrutura do olho e suas funções, o caminho
da imagem, as lentes corretivas, os problemas de visão: Miopia, astigmatismo, hipermetropia e
daltonismo.
ESTRATÉGIA:
Aula 1 – Aula explicativa sobre as estruturas básicas do olho, desenhar no caderno as principais
partes do olho humano.
Aula 2 – Vídeo sobre como enxergamos. Responder as atividades de número 1 a 8 das páginas 6 e 7.
Aula 3 – Correção dos exercícios.
CONTEÚDO: Porque algumas pessoas não enxergam bem? (Cap 10)
OBJETIVO: Conhecer os principais problemas de visão e os cuidados necessários em relação aos
olhos
ESTRATÉGIA: Aula explicativa com Power point, anotar no caderno as principais doenças
relacionadas a visão.
CONTEÚDO: Sistema sensorial – O Tato (Cap 10)
OBJETIVO: Aprender sobre as características e funções da pele e o tato.
ESTRATÉGIA:
Aula 1 – Aula explicativa sobre a sensibilidade da pele. Anotar no caderno os principais receptores
da pele.
Aula 2 – Vídeo sobre o tato e responder atividades da página 19.
Aula 3 – Revisão para a prova P1
Avaliações P1 – 4º Bimestre – Capítulo 10 Visão e tato
CONTEÚDO: Sistema sensorial – A Audição (Cap 11)
OBJETIVO: Aprender sobre o sistema nervoso sensorial e o som, a intensidade e o timbre, os
conceitos de som, ondas mecânicas e eletromagnéticas, os infrassons e ultrassons, os órgãos da
audição e estruturas da orelha, os principais problemas auditivos e a medida do som em decibéis.
ESTRATÉGIA:
Aula 1 – Entrega e correção da prova Aula prática: cores que não enxergamos com luz negra.
Aula 2 – Aula explicativa sobre o que é o som? 2,5 pontos.
Aula 3 – Aula explicativa sobre prótese auditiva, e intensidade sonora.
CONTEÚDO: Sistema sensorial – O Olfato (Cap 12)
OBJETIVO: Aprender sobre a estrutura do nariz e suas funções, os odores e o sistema límbico e os
principais problemas de respiração.
ESTRATÉGIA:
Aula 1 – Responder as atividades das páginas 35 a 37 em sala.
Aula 2 – Aula explicativa sobre como sentimos o cheiro com apresentação em Power point.
Aula 3 – Atividade página 43 a 44. Correção em sala.
CONTEÚDO: Sistema sensorial – O Paladar (Cap 12)
OBJETIVO: Aprender sobre o paladar, gostos e sabores, a estrutura da língua e suas funções, os
fatores que afetam o paladar e a importância da higiene bucal.
ESTRATÉGIA: Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
Aula 1 – Aula explicativa sobre o paladar(67)
e as3047-9551
papilas gustativas com apresentação em Power point.
Anotar no caderno um resumo
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Aula 2 – Responder as páginas 52 e 53. Com correção na sala.
Aula 3 – Revisão de prova. Entrega da pesquisa do sistema sensorial dos animais 2,5 pontos.
21/11 a
25/11

28/11 a
02/12

02/12 a
08/12
12/12 a
14/12
15/12 a
19/12

Avaliações P2 – 4º Bimestre – Capítulo 11 e 12 (Olfato, paladar e audição)
CONTEÚDO: Sistema sensorial dos animais (Pág 6, 29, e 42)
OBJETIVO: Relacionar o sistema sensorial humano ao sistema sensorial dos diferentes animais
conhecendo os seus pontos em comum e pontos divergentes.
ESTRATÉGIA:
Aula 1 e 2 – Entrega e correção da prova
Aula 3 – Revisão para a reavaliação.
Reavaliações/PS - Capítulos 10, 11 e 12 (Visão, tato, olfato, paladar e audição)
Encerramento 4º Bimestre
Exame final

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Sistema sensorial (parte 1) (Capítulo 10) - Visão e tato.
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Sistema sensorial (parte 2) (Capítulo 11 e 12) - Audição, Olfato e Paladar.
TAREFA = Caderno completo com todos os resumos 2,5 pontos;
Livro respondido 2,5 pontos
Pesquisa sobre o sistema sensorial dos animais 2,5 Pontos;
Atividade impressa sobre a audição 2,5 Pontos.

REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da reavaliação
substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA
ESCOLA.

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Camila Freitas
AULAS /
DATAS
(por semana)

Disciplina: Ciências

Série/Turma: 6º ano C

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Capítulo 10. Sistema Sensorial. Como enxergamos?
OBJETIVO: Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) na
interação do organismo com o meio e selecionar, com base no funcionamento do olho
humano, lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão.

03/10 a 07/10

ESTRATÉGIA: - Livro didático, cadernos para anotações dos estudantes. - Celular do
aluno/a ou computador ou sala de multimídia. -Para as aulas práticas/experimentais” –
Vídeos informativos didáticos.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Por que algumas pessoas não enxergam bem? Como os espelhos funcionam?
Sensibilidade na pele

17/10 a 24/10

OBJETIVO: Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) na
interação do organismo com o meio e selecionar, com base no funcionamento do olho
humano, lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão.
ESTRATÉGIA: Livro didático, cadernos para anotações dos alunos. Celular do aluno ou
computador ou sala de multimídia, para as aulas práticas/experimentos.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

25/10 a 31/10

CONTEÚDO: Prova Bimestral – P1 - Capítulo 10. Sistema Sensorial. Como enxergamos?
Por que algumas pessoas não enxergam bem? Como os espelhos funcionam? Sensibilidade
na pele.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 11. Sistema Sensorial (parte 2). O que é o som? Como ouvimos os
sons?

01/11 a 11/11

OBJETIVO: Explicar a importância da audição (captação e interpretação dos sons) na
interação do organismo com o meio.
ESTRATÉGIA: Atividades práticas e em grupos para o desenvolvimento do conteúdo
Vídeos didáticos, material de apoio.
Trazer instrumentos musicais que tocam (se tiver algum aluno que cante ou toque). Caso não
tenha, traga um rádio ou caixinha de som.
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551
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TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 12. Sistema sensorial (parte 3). Olfato; Paladar
OBJETIVO: O estudante deverá compreender como funciona os sentidos de olfato e
paladar e como eles estão diretamente interligados.

14/11 a 18/11

ESTRATÉGIA: Livro didático, cadernos para anotações dos alunos/as.
Celular do estudante, computador ou sala de multimídia (ou outro ambiente) para assistir
vídeos.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Prova Bimestral – P2 - Capítulo 11. Sistema Sensorial (parte 2)
Capítulo 12. Sistema sensorial (parte 3).

21/11 a 25/11
TAREFA (LIVROS): Será publicada no E-class no dia da aula dada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Revisão para a realização da reavaliação.
OBJETIVO: Os alunos poderão sanar as dúvidas referentes aos conteúdos estudados

28/11 a 30/11

ESTRATÉGIA: Livro didático, cadernos para anotações dos alunos/as.
Celular do estudante, computador ou sala de multimídia (ou outro ambiente) para assistir
vídeos.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Reavaliação Bimestral – 4º Bimestre – Capítulos 10, 11 e 12.

02/12 a 08/12

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

15/12 a 19/12

Exame Final

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Capítulo 10. Sistema Sensorial. Como enxergamos?
PROVA 2 = 10,0
Capítulo 11 – Sistema Sensorial (parte 2)
Capítulo 12. Sistema sensorial (parte 3).
TAREFA AVALIATIVA = 10,0
TAREFA 1: DATA DE ENTREGA: 17/10 - IMPRETERIVELMENTE
Valor: 0 a 5
Os alunos farão cartazes com figuras e recortes com o seguinte tema: DE QUE MANEIRA A SOCIEDADE PODERIA
CONTRIBUIR PARA MELHORAR A ACESSIBILIDADE DE PESSOAS CEGAS OU COM BAIXA VISÃO?
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551
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Tarefa 2: DATA DE ENTREGA: 01/11 - IMPRETERIVELMENTE
Valor: 0 a 5
Atividade prática da Página 45 da apostila de ciências. A Química dos perfumes.
Que tem como objetivo a produção de perfumes artesanais.
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): DEIVID G. E JACKSON M. Disciplina: ED. FÍSICA Série/Turma: 6º ANO A/B/C

AULAS /
DATAS

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA

(por semana)
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). História e Evolução do Futsal no
mundo.
03/10 a 07/10
1 semana

OBJETIVO: Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos,
nos esportes de invasão.
ESTRATÉGIA: Apresentar para os alunos a importância da análise do jogo. Aulas
Teóricas e prática (jogo com regras simplificadas).
TAREFA: Questionário sobre a história e as características do futsal.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). História e Evolução do futsal no
Brasil.
OBJETIVO: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.

10/10 a 14/10
2 semana

Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
ESTRATÉGIA: Aulas Teóricas e práticas do jogo com regras simplificadas.
TAREFA: Exercícios educativos que desenvolvam as noções básicas das diferentes
Táticas esportivas existentes.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). Fundamentos do Futsal.

17/10 a 18/10
3semana

OBJETIVO: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.
Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
ESTRATÉGIA: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas. Aula Prática (Fundamentos do jogo).

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551
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TAREFA: Questionário sobre os fundamentos e regras do futsal.
25/10 a 28/10
4 semana

Prova Prática P1
CONTEÚDO: Esporte de invasão (futsal). História, Regras e Fundamentos Do Jogo
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (Futebol). História e Evolução do Futebol no
mundo.

31/10 a 04/10
5 semana

OBJETIVO: Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos,
nos esportes de invasão.
ESTRATÉGIA: Apresentar para os alunos a importância da análise do jogo. Aulas
Teóricas e prática (jogo com regras simplificadas).
TAREFA: Questionário sobre o posicionamento dos jogadores do futebol.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (Futebol). História e Evolução do futebol no
Brasil.
OBJETIVO: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.

07/10 a 11/11
6 semana

Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
ESTRATÉGIA: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas. Aulas Teóricas e prática (jogo com regras simplificadas).
TAREFA: Questionário sobre a história e do futebol.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (Futebol). Fundamentos do Futebol.
OBJETIVO: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.

14/11 a 18/11
7 semana

Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
ESTRATÉGIA: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas. Aula Prática (Fundamentos do jogo).
TAREFA: Pesquisar os fundamentos do futebol.

21/11 a 25/11
8 semana

Prova Teórica P2
CONTEÚDO: Esporte de invasão (futebol/futsal). História, Regras e Fundamentos Do
Jogo

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
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28/11 a 02/12
Início das
Reavaliações
9 semana

CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). Esportes – Esporte de invasão
(Futebol).
OBJETIVO: Revisão de conteúdo do bimestre.
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas com vídeos e Power Point.
TAREFA: Fazer uma pesquisa sobre a violência nos estádios de futebol.
REAVALIAÇÕES BIMESTRAIS.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal).

5/12 a 8/12
História, Regras e Fundamentos Do Jogo.
10 semana
Esportes – Esporte de invasão (Futebol).
História, Regras e Fundamentos Do Jogo.

CONTEÚDO: Jogos Recreativos.
12/12 a 14/12 fim
OBJETIVO: Promover a interação e a integração dos alunos.
do 4º Bimestre
11 semana

ESTRATÉGIA: Aulas práticas recreativas.
TAREFA: Não inclui.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA PRÁTICA P1 = 10,0
CONTEÚDO: Esporte de invasão (futsal).
Avaliação Física: Corrida intervalada 12min. Peso 4,0
Fundamentos do jogo:
Passes. Peso 2,0
Drible. Peso 2,0
Recepção. Peso 2,0
PROVA TEÓRICA P2 = 10,0
CONTEÚDO: Esporte de invasão (futebol/futsal).
TAREFA AVALIATIVA = 10,0
Questionário 1. Peso 5,0
História e Evolução do Futsal/Futebol no Brasil e no mundo.
Questionário 2. Peso 5,0
Questionário sobre os fundamentos e regras do Futsal/Futebol.
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substitui a menor nota do bimestre).
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do 4º Bimestre – 2022
Professor(a): Lislley

Disciplina: Lengua Española

Série/Turma: 6º ano A, B e C

AULAS / DATAS
CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
(por semana)
CONTEÚDO: Mi vestuario

Aula 1
04/10 (6º ano B)
06/10 (6º ano A e C)

OBJETIVO: Ensinar vocabulário de roupas e estampas em espanhol. Mostrar
diferenças de nomeação em distintos países hispânicos. Ensinar cores em
espanhol.
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
CONTEÚDO: Verbo gustar

Aula 2
18/10 (6º ano B)
20/10 (6º ano A e C)

OBJETIVO: Empregar corretamente o uso do verbo gustar no presente do
indicativo. Explicar a utilização dos pronomes reflexivos junto ao verbo gustar.
Ensinar forma negativa do verbo.
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.

Aula 3

Aplicação da P1 e entrega do glossário para visto/nota. Uso permitido do
glossário com o conteúdo de vocabulário.

25/10 (6º ano B)
27/10 (6º ano A e C)
CONTEÚDO: Mi cuerpo

Aula 4
01/11 (6º ano B)

OBJETIVO: Ensinar vocabulário relacionado as partes do corpo humano em
espanhol. Ensinar vocabulário relacionado aos sentidos. Retomar conteúdo de
descrição física.

03/11 (6º ano A e C)
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
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conforme calendário.
CONTEÚDO: Adjetivos comparativos

Aula 5
08/11 (6º ano B)
10/11 (6º ano A e C)

OBJETIVO: Relembrar conteúdo dos adjetivos. Mostrar como são
estabelecidas as estruturas comparativas na língua espanhola. Ensinar
vocabulário utilizado para estabelecer tais comparações.
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
CONTEÚDO: Pronombres interrogativos

Aula 6
17/11 (6º ano A e C)
22/11 (6º ano B)

OBJETIVO: Usar corretamente os pronomes interrogativos da língua
espanhola e suas variações.
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.

Aula 7

Aplicação da P2 e entrega do glossário para visto/nota. Uso permitido do
glossário com o conteúdo de vocabulário.

24/11 (6º ano A e C)
29/11 (6º ano B)

Aula 8

Aplicação da Reavaliação/Ps (sem uso do glossário).

01/12 (6º ano A e C)
06/12 (6º ano B)

INFORMAÇÕES GERAIS

P1 = 0 a 10
- Ropas y accesorios
- Colores
- Verbo gustar
P2 = 0 a 10
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- Partes del cuerpo
- 5 sentidos
- Pronombres interrogativos
- Adjetivos comparativos
TAREFA AVALIATIVA - ENTREGA DO GLOSSÁRIO NA P1 = 5,0
- Vocabulário sobre “ropas, accesorios y colores”.
TAREFA AVALIATIVA - ENTREGA DO GLOSSÁRIO NA P2 = 5,0
- Vocabulário sobre “partes del cuerpo y 5 sentidos”.

REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substitui a menor nota bimestral de prova).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL II
Cronograma do IV Bimestre – 2022
Professor(a): Lucimar Porangaba

AULAS / DATAS
(por semana)

03-07/10

13-14/10

17-21/10

24-28/10
25-31/10 – P01

31/10/ 01/11
03,04/11

07-11/11

16-18/11

21-25/11
PROVA P02

Disciplina: Geografia

Série/Turma: 6º ANO A/B/C

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Cartografia
OBJETIVOS: Desenvolver a capacidade de orientação e localização.
ESTRATÉGIA: VÍDEO – slides – resumo no caderno
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Cartografia
OBJETIVO: Desenvolver a capacidade de orientação e localização.
ESTRATÉGIA. Leituras e interpretações de textos;
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: Cartografia
OBJETIVOS: Analisar as mudanças ocorridas no fuso horário brasileiro;
ESTRATÉGIA: Utilizar um mapa e através de decodificação da linguagem cartográfica.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Cartografia
OBJETIVOS: Avaliar conhecimento adquirido
ESTRATÉGIA: slides e vídeo
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Projeções Cartográficas
OBJETIVOS: Entender a atuação econômica brasileira no contexto nacional e
internacional.
ESTRATÉGIA: atividades em grupo
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Projeções Cartográficas
OBJETIVOS: Entender a atuação econômica brasileira no contexto nacional e
internacional.
ESTRATÉGIA: apresentação de minisseminário
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: Projeções Cartográficas
OBJETIVOS: Entender a funcionalidade da escala na sociedade
ESTRATÉGIA: aulas expositivas e apresentação de minisseminário
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: Projeções Cartográficas
OBJETIVO: Averiguar conhecimento adquirido
ESTRATÉGIA: Revisão, dinâmica e Prova P02
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28-30/11 / 01-2/12

05-09/12

12-16/12
14/12
19 e 20/12

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Cartografia e Projeções Cartográficas
OBJETIVO: Avaliar aprendizado adquirido.
ESTRATÉGIA: Revisar os conteúdos da P 01 e P 02
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Cartografia e Projeções Cartográficas
OBJETIVO: Avaliar aprendizado adquirido.
ESTRATÉGIA: Revisão
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Cartografia e Projeções Cartográficas
OBJETIVO: Avaliar aprendizado adquirido.
ESTRATÉGIA: REAVALIAÇÃO P 01 / P02
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
EXAME FINAL

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Cartografia – cap. 10
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Projeções Cartográficas – cap.11
TAREFA = 10,0 – Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário mais trabalhos.
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

Confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie
em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor
em todos os seus caminhos,
e ele endireitará as suas veredas.
Provérbios 3:5-6
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Samara Maeli

AULAS /
DATAS
(por semana)

Disciplina: História

Série/Turma: 6º A/B/C

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: A cultura romana e as origens do cristianismo.
OBJETIVO: Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no
Mediterrâneo e seu significado.

03/10 a 07/10
(SEMANA 1)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 02 a 07; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA AVALIATIVA 1: Ler e resolver as atividades propostas nas páginas 08 e
09.
CONTEÚDO: A cultura romana e as origens do cristianismo.
OBJETIVO: Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no
Mediterrâneo e seu significado.

13/10 e 14/10
(SEMANA 2)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 08 a 14; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 2: Elaborar mapa mental sobre o conteúdo.
INÍCIO P1
CONTEÚDO: A cultura romana e as origens do cristianismo.
OBJETIVO: Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no
Mediterrâneo e seu significado.

17/10 a 21/10
(SEMANA 3)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 15 a 18; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 3: Ler e resolver as atividades propostas na página 18 – NA PRÁTICA.

24/10 a 28/10
(SEMANA 4)

FIM P1
CONTEÚDO: Reinos bárbaros e Império Bizantino.
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OBJETIVO: Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de organização
social no período medieval.

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 19 a 26; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 4: Pesquisar e registrar no caderno sobre o Renascimento Carolíngio.
CONTEÚDO: Reinos bárbaros e Império Bizantino.
OBJETIVO: Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de organização
social no período medieval.

31/10 a 04/11
(SEMANA 5)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 27 a 35; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA AVALIATIVA 5: Ler e resolver as atividades propostas na página 36 –
NA PRÁTICA.
CONTEÚDO: O regime senhorial na Europa.
OBJETIVO: Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no
mundo antigo e nas sociedades medievais.

07/11 a 11/11
(SEMANA 6)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 37 a 42; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 6: Ler e resolver as atividades propostas na página 42 – TEXTO
COMPLENTAR / ATIVIDADE.
INÍCIO P2
CONTEÚDO: O regime senhorial na Europa.
OBJETIVO: Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no

14/11 a 18/11
(SEMANA 7)

mundo antigo e nas sociedades medievais.

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 43 a 49; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
FIM P2
CONTEÚDO: O regime senhorial na Europa.
21/11 a 25/11
(SEMANA 8)

OBJETIVO: Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no
mundo antigo e nas sociedades medievais.
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ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 50 a 56; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 8: Pesquisar e registrar no caderno sobre ARTE MEDIEVAL.
APLICAÇÃO PS
CONTEÚDO: A cultura romana e as origens do cristianismo.
/Reinos bárbaros e Império Bizantino. / O regime senhorial na Europa.
28/11 a 02/12
(SEMANA 9)

OBJETIVO: Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de organização
social no período medieval.

ESTRATÉGIA:
Semana de PS – revisão de conteúdo e aplicação da reavaliação.
CONTEÚDO: A cultura romana e as origens do cristianismo.
/Reinos bárbaros e Império Bizantino. / O regime senhorial na Europa.
05/12 a 09/12
(SEMANA 10)

OBJETIVO: Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de organização
social no período medieval.

ESTRATÉGIA:
Revisões necessárias para finalização do ano letivo.
CONTEÚDO: A cultura romana e as origens do cristianismo.
/Reinos bárbaros e Império Bizantino. / O regime senhorial na Europa.
12/12 a 14/12
(SEMANA 11)

OBJETIVO: Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de organização
social no período medieval.

ESTRATÉGIA:
Revisões necessárias para finalização do ano letivo.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: A cultura romana e as origens do cristianismo.
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Reinos bárbaros e Império Bizantino. / O regime senhorial na Europa.
TAREFA = 10,0
TAREFA AVALIATIVA 1: Ler e resolver as atividades propostas nas páginas 08 e 09.
TAREFA AVALIATIVA 5: Ler e resolver as atividades propostas na página 36 – NA PRÁTICA.

SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
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REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a
nota da reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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Muito Além do Ensino
Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir.
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de
seus egressos.

DISCIPLINA
Língua Inglesa

PROFESSOR
TURMA
PERÍODO
CARGA HORARIA
Joel Ramos
6º ano
03/10 a 14/12
EMENTA 4º BIMESTRE
Desenvolver a habilidade de pensamento lógico e interpretativo em língua inglesa. Desenvolver não apenas conteúdo acadêmico, mas
também habilidades fundamentais para um ser humano, tais como: comunicação, investigação, questionamento, pensamento crítico e
resolução de problemas utilizando a língua estrangeira.
OBJETIVOS CONCEITUAIS
Promover o desenvolvimento de habilidades na língua inglesa para leitura e compreensão de textos;
Possibilitar o uso da língua em situações de comunicação oral e escrita;
Compreender e empregar regras básicas de estrutura gramatical em Língua Inglesa;
FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL
Formar cidadãos globais que ajam com ética e respeito diante da sociedade, a partir do relacionamento com o Criador; Auxiliar os alunos
na compreensão do propósito de vida e missão; formar indivíduos que usem sua liberdade de escolha para agir e pensar de acordo com
a sua relação/comunicação com o Criador e com o próximo.
DATA/AULA
CONTEÚDOS
METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS
Week 1
Capítulo 7 – Taking Care of Your Pet

Aula 01: Pre-reading (p. 122)
(03/10 – 07/10)
Reading Practice

Atividades no Livro: 1 - 3 (p. 122)

Atividades no Word Wall

Aula 02: Reading – Adopting a Pet (p. 123)

Atividades no Livro: 5 – 9 (p. 125)
Week 2
Feriado

Aula 03: Feriado
(10/10 – 14/10)

Aula 04: Atividade no E-Class.
Week 3
Adjectives

Aula 05: Taking Care of Your Pet & Adjectives (p. 127, 128)
(17/10 – 21/10)
Pets’ Routine

Atividades no Livro: 10 – 12 (p. 127, 128)
Simple Present & WH Questions (Where,

Aula 06: Simple Present & Short Answers – p. 129
When, What)

Atividades no Livro: 15 – 20 (p. 130, 131)
Week 4
Avaliações – P1
Aula 07: Revisão para a Prova

(24/10 – 28/10)

Aula 08: Prova no CPB Prova.
Week 5
Capítulo 8 – Meet My Neighbourhood

Aula 09: Pre-reading (p. 142)
(31/10 – 04/11)

Atividades no Livro: 1, 2 (p. 142)

Apresentação com lugares da cidade

Aula 10: Dictation: places in the city.
Week 6
There is & There are

Aula 11: Picture Depiction – There is & There are: Como e
(07/11 – 11/11)
Prepositions of Place
quando utilizá-los.

Atividades no Livro: 13 – 16 (p. 148, 149).

Aula 12: Prepositions of Place

Atividades no Livro: 18 – 22 (p. 151, 152)
Week 7
Directions

Aula 13: Tour Virtual pela cidade (Google Maps)
(14/11 – 18/11)
Writing – My Neighbourhood

Atividades no livro: 24 – 26 (p. 153);

Aula 14: Orientações Gerais sobre produção escrita
Week 8
Avaliações – P2
Aula 15: Revisão para a Prova

(21/11 – 25/11)

Aula 16: Prova no CPB Prova.
Week 9
Revisão & Correção

Aula 17: Correção da Prova em sala.
(28/11 – 02/12)

Aula 18: Revisão para a Reavaliação.
Week 10
Reavaliações

Aula 19: Atividade disponível no CPB Prova.
(05/12 – 09/12)
Week 11
Exame Final

Exame Final
(12/12 – 16/12)
AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS
P1 (10,0): Simple Present & Short Answers; Adjectives; Pets’ Routine; Text Comprehension.
P2 (10,0): There is & There are; Prepositions of Place; Directions; Text Comprehension.
Tarefas & Atividades em Sala (10,0)
Reavaliação (10,0): Simple Present & Short Answers; Adjectives; Pets’ Routine; Text Comprehension; There is & There are; Prepositions
of Place; Directions;





Colégio Adventista Campo-Grandense
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do III bimestre – 2022
Professor(a): Camila Schmidt de Andrade Gomes Disciplina: Língua Inglesa Série/Turma: 6º ANO C
AULAS /
DATAS
(por semana)

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Adjetivos; Usos de Do e Does; Estruturas do Presente Simples;
Estruturas do Presente Simples

1a, 2a e 3ª aula
04, 05 e 11/10
terça- feira
quarta-feira
terça- feira

OBJETIVO: Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto
discursivo, o assunto e as informações principais em textos orais sobre temas
familiares. Interagir em situações do cotidiano, demonstrando iniciativa para utilizar a
língua inglesa, com a mediação do professor (introduzir-se ao grupo, fazer uso de
palavras que expressem cumprimentos, saudações, entre outros).
ESTRATÉGIA: Apresentar os tipos de leitura, explicar a importância da leitura,
além de levar exemplos de meios de textos digitais e impressos.
TAREFA (Livros): Atividades 8 e 9 da página 125
Atividade 16 da página 130
CONTEÚDO: Leitura e interpretação de textos; Vocabulário específico: cidades; Uso
do verbo THERE TO BE; Respostas curtas Uso de preposições

a

4ª, 5ª e 6 aula
12, 18 e 19/10
quarta-feira
terça- feira
quarta-feira

OBJETIVO: Interagir em situações do cotidiano, demonstrando iniciativa para utilizar
a língua inglesa, com a mediação do professor (introduzir-se ao grupo, fazer uso de
palavras que expressem cumprimentos, saudações, entre outros)
ESTRATÉGIA: Leitura para reconhecimento de algumas palavras comuns em
vocabulários textuais, desenvolver pesquisa para que os alunos conheçam
vocabulários diferenciados.
TAREFA (Livros): Atividade 24 da página 133 e LEARNING LOG da página 141

7ª, 8ª e 9a aula
25, 26/10 e 01/11
terça- feira
quarta-feira
terça- feira

CONTEÚDO: Presente Simples com o uso dos auxiliares DO e DOES; Uso de
pronomes interrogativos; Vocabulário específico: animais
OBJETIVO: Compreender o uso do future with going to como futuro imediato.
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ESTRATÉGIA: Explicar os tipos de tempo verbal do futuro e exemplificar o porque
que o going to é específico para eventos próximos.
TAREFA (LIVROS): Elaborar em um parágrafo, o tema a seguir: Describe, in one
paragraph, the place you live. Atividade 26 da página 151
CONTEÚDO: Leitura e interpretação de textos Revisão de pontos gramaticais
importantes para a continuidade dos estudos Uso de preposições
OBJETIVO: Compreender o significado de palavras e expressões da rotina familiar
e escolar, apresentações pessoais, usando conhecimentos prévios, palavras cognatas,
10ª, 11ª e 12a aula como subsídios para a construção do próprio repertório lexical
08, 09 e 15/11
terça- feira
quarta-feira
terça- feira

ESTRATÉGIA: Uso de imagens e texto versáteis para aprenderem a diferenciar a
arte visual e dramática, dentre pinturas e cinemas, e teatro.
TAREFA (Livros): Como início da revisão dos conteúdos apresentados nas últimas
sequências didáticas, solicitaremos a realização da atividade 1 da página 159 (
REVIEW ACTIVITIES).

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Pets supplies, simple present (questions/short answers), WH questions

PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Places in city, there be, prepositions of place
TAREFA = 10,0
Tarefa postada no E-class e vistada no caderno.
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da reavaliação
substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor (a): ANA PAULA SILVA DE LIMA
Série/Turma: 6º ANO
AULAS / DATAS
(por semana)

Disciplina: LITERATURA

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Paradidático: Além da magia- Denis Cruz
OBJETIVO: Incentivar a leitura e compreender as temáticas apresentadas no paradidático.

03/10 a 07/10

ESTRATÉGIA: Leitura direcionada. Apresentar a obra e seus aspectos gerais por meio de aula
expositiva dialogada.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

CONTEÚDO: Paradidático: Além da magia- Denis Cruz
OBJETIVO: Praticar a leitura, o olhar sobre vocábulos novos trazidos no texto pelo
paradidático.

10/10 a 14/10

ESTRATÉGIA: Leitura direcionada dos textos para que os alunos se familiarizem com a
história. Organização de grupos. Apontamento relacionado aos capítulos lido no livro.
Explicação da P1/ 4.º Bimestre.
TAREFA (Livros): Início do Trabalho Avaliativo. Sendo a primeira parte pesquisa e a
segunda parte apresentação do trabalho feito pelo grupo. Temática relacionada ao paradidático.
CONTEÚDO: Paradidático: Além da magia- Denis Cruz
OBJETIVO: Contextualizar temáticas apresentadas no paradidático capacitando-o a
estabelecer relações com seu conhecimento de mundo.

17/10 a 21/10

ESTRATÉGIA: Trabalho Avaliativo. Organização de grupos. Entrega da pesquisa ao
professor em sala. Apresentação do trabalho feito pelo grupo.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Período de avaliações P1 – 4.º Bimestre
OBJETIVO; Acompanhar a aprendizagem e avaliar o desempenho, o conhecimento dos
alunos durante este processo de aprendizagem.

24/10 a 28/10

ESTRATÉGIA: Avaliação ocorrerá durante a aula, através de Trabalho Avaliativo, com
temas relacionados ao livro.
TAREFA: Período de dedicação para as avaliações.
CONTEÚDO: Além da magia- A história do garoto que ser bruxo/ Denis Cruz

31/10 a 04/11
OBJETIVO: Que os alunos tenham entendimento do conteúdo da obra.
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ESTRATÉGIA: Organização de grupos. Leitura direcionada. Apontamento relacionado aos
capítulos lido no livro.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

CONTEÚDO: Além da magia- A história do garoto que ser bruxo/ Denis Cruz
OBJETIVO: Incentivar a leitura e refletir sobre a história apresentada no paradidático.

07/11 a 11/11

ESTRATÉGIA: Preparar o material em slides para explicação do conteúdo através de aula
expositiva dialogada.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

CONTEÚDO: Paradidático- Além da magia- A história do garoto que ser bruxo/ Denis Cruz

14/11 a 18/11

OBJETIVO: Auxiliar o aluno na aprendizagem através de exercícios, utilizando o
paradidático, que servirá também como uma revisão para a P2 Bimestral.
ESTRATÉGIA: Exercícios referente ao paradidático, textos e apontamentos.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Período de avaliações P2 – 4.º Bimestre
OBJETIVO; Acompanhar a aprendizagem e avaliar o desempenho, o conhecimento dos
alunos durante este processo de aprendizagem.

21/11 a 25/11

ESTRATÉGIA: Levar aos alunos este desafio de uma maneira justa e honesta, através da
realização de prova.
TAREFA: Período de dedicação para as avaliações.
CONTEÚDO: Revisão para a PS
OBJETIVO: Mais uma vez teremos a oportunidade de nos aprofundar no conhecimento
obtido pelo aluno durante as aulas e analisar como este entendeu o conteúdo tratado, que no
caso foi uma obra Além da magia- A história do garoto que ser bruxo/ Denis Cruz

28/11 a 02/12

ESTRATÉGIA: Trazer as recordações do aluno sobre o que foi ensinado em sala de aula,
instigar o aluno a relembrar os pontos importantes que foram abordados na obra e as atividades
sobre a mesma.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Período de Reavaliações – 4.º Bimestre

05/12 a 09/12

OBJETIVO: Acompanhar a aprendizagem e avaliar o desempenho, o conhecimento dos
alunos durante este processo de aprendizagem.
ESTRATÉGIA: Levar aos alunos este desafio de uma maneira justa e honesta, através da
realização de prova.
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TAREFA: Período de dedicação para avaliação.
CONTEÚDO: Correção e devolutiva da PS.
OBJETIVO: Que os alunos tenham o feedback de seu próprio entendimento do conteúdo e com
o auxílio da correção ele possa enxergar em quais áreas ele precisa se dedicar mais.

12/12 a 14/12

ESTRATÉGIA: Todos os alunos com as provas em mãos devem acompanhar a correção oral
do professor; a professora deve sempre instigar a resposta dos alunos e ajudá-los na interpretação
de cada texto e questão da prova. Tirando as dúvidas, quando houver, durante a correção.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Avaliação ocorrerá durante as aulas. Sendo:
Trabalho Avaliativo através de pesquisa a ser entregue ao professor em sala.
Tema relacionado ao livro: Além da magia - A história do garoto que ser bruxo/ Denis Cruz.
- Método de avaliação: Capa com nomes dos integrantes (1,0 pontos),
- Desenvolvimento (3,0 pontos)
- Eficiente organização (agilidade na formação da equipe; distribuição, participação e feitura da parte cabida
no trabalho) de grupo (1,0 pontos).
Escrita= 5,0 pontos.
Apresentação= 5,0 pontos
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Paradidático - Além da magia - A história do garoto que ser bruxo/ Denis Cruz, textos,
estudos e apontamentos no caderno referente ao paradidático.
TAREFA = 10,0
Atividades pedidas durante o bimestre, no e-class e em sala, totalizando 10 pontos.
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Além da magia- A história do garoto que ser bruxo/ Denis Cruz,
estudo e apontamentos no caderno do paradidático bimestral (a nota da reavaliação substitui a menor nota
de prova do bimestre).
OBS: CRONOGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Maicon Openkowski Soares Disciplina: Matemática Série/Turma: 6o A, B e C
AULAS / DATAS

03/10 a 07/10

10/10 a 14/10

17/10 a 21/10

24/10 a 28/10

31/10 a 04/11

07/11 a 11/11

CONTEÚDO OBJETIVADO

Conteúdo: Expressões numéricas
Objetivo: Aplicar parênteses, chaves e colchetes em expressões numéricas,
justificando as convenções quanto à ordem de efetuar as operações.
Estratégia: Explicação e exercícios de fixação, utilização do livro páginas 2 à
11 e atividade no caderno.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
Conteúdo: Expressões numéricas
Objetivo: Aplicar parênteses, chaves e colchetes em expressões numéricas,
justificando as convenções quanto à ordem de efetuar as operações.
Estratégia: Explicação e exercícios de fixação atividade no caderno.
12, 13/10 – Feriado e Recesso
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
Conteúdo: Fazendo cálculo com letras
Objetivo: Solucionar problemas envolvendo operações com variáveis por meio
de igualdade entre áreas.
Estratégia: Explicação e exercícios de fixação, utilização do caderno.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
Conteúdo: Fazendo cálculo com letras e expressões numéricas
Objetivo: Solucionar problemas envolvendo operações com variáveis por meio
de igualdade entre áreas.
Estratégia: Explicação e exercícios de fixação atividade no caderno.
Revisão dos conteúdos dados até agora e P1 de Matemática.
Conteúdo: Perímetro, área e volume
Objetivo: cálculo de área, perímetro e volume.
Estratégia: Explicação e exercícios de fixação.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
Conteúdo: Probabilidade e estatística.
Objetivo: Construir, analisar e extrair informações de tabelas e gráficos
Estratégia: Explicação e exercícios de fixação.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.

14/11 a 18/11

21/11 a 25/11
28/11 a 02/12
05/12 à 9/12
12/12 a 16/12

Conteúdo: Medidas de tendência
Objetivo: Utilizar a média para comparar conjuntos de dados e problemas
envolvendo gráficos de barras.
Estratégia: Explicação e exercícios de fixação, utilização do livro
15 - Feriado Proclamação da República
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
Conteúdo: Perímetro, área e volume e probabilidade e estatística.
Revisão dos conteúdos dados até agora e P2 de Matemática.
Revisão de conteúdo
Reavaliações
Reavaliações
Exame Final

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Capítulo 7: Álgebra
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Capítulo 8: Perímetro, área e volume
Capítulo 9: Probabilidade e estatística
TAREFA AVALIATIVA 1= 5,0
TAREFA AVALIATIVA 2= 5,0
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova).
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

Cronograma Fundamental Anos Finais
IV bimestre – 2022
Professor(a): ANE MORAIS Disciplina: PRODUÇÃO TEXTUAL Série/Turma: 6 A/B/TA

AULAS / DATAS
SEMANA
03/10/22 e 1314/10/22

SEMANA
17/10/22

SEMANA
24/10/22

SEMANA
31/10/22

SEMANA
07/11/22

SEMANA
14/11/22

SEMANA
21/11/22

CONTEÚDO/ OBJETIVO / ESTRATÉGIA
GÊNERO NOTÍCIA
Objetivos- Familiarizar-se com gêneros da
esfera jornalística, especialmente a notícia
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
GÊNERO REPORTAGEM
Objetivos- Familiarizar-se com gêneros da
esfera
jornalística,
especialmente
a
reportagem.
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
AVALIAÇÕES P1/ IV BIMESTRE
Objetivos- Avaliar o aprendizado adquirido
pelo aluno durante o período das duas
primeiras semanas do Bimestre.
Estratégias- Aula de Revisão + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos.
ANÚNCIO DE CAMPANHAS
Objetivos- Familiarizar-se com gêneros da
esfera jornalística, especialmente o anúncio
de campanha.
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais

TAREFAS
Serão postadas na
plataforma E-class.

REVISÃO DAS TIPOLOGIAS TEXTUAIS
Objetivos- Rever conceitos
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
AVALIAÇÕES P2/ IV BIMESTRE
Objetivos- Avaliar o aprendizado adquirido
pelo aluno durante o período restante do
Bimestre.
Estratégias- Aula de Revisão + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos.
LEITURA
Objetivos-Proporcionar a leitura

Serão postadas na
plataforma E-class.

Serão postadas na
plataforma E-class.

Serão postadas na
plataforma E-class.

Serão postadas na
plataforma E-class.
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SEMANA
28/11/22

SEMANA
05/12/2022
SEMANA
12/12/22

Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
LEITURA
Serão postadas na
Objetivos-Proporcionar a leitura
plataforma E-class.
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
REAVALIAÇÕES

LEITURA,
ENCERRAMENTOS
E Serão postadas na
DESPEDIDA.
plataforma E-class.
Objetivos-Proporcionar a leitura
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0.
Conteúdos: Notícia; Reportagem e Interpretação de Textos.
PROVA 2 = 10,0.
Conteúdos: Anúncio, Tipologias textuais e Interpretação de textos
TAREFAS = 10,0.
ATIVIDADE AVALIATIVA 1: Conteúdo do Gênero Textual Notícia no Caderno.
ATIVIDADE AVALIATIVA 2: Conteúdo do Gênero Textual Reportagem no Caderno.
ATIVIDADE AVALIATIVA 3: Conteúdo Gênero Textual Anúncio de Campanha no Caderno.
*Cada Atividade Avaliativa valerá 3,33)
SIMULADO (Fund II) = 1,0 Ponto extra

PS/ REAVALIAÇÃO: Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
recuperação substitui a menor nota bimestral).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME
NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Gislaine Anjos
AULAS /
DATAS
(por semana)

03/10 a 07/10

10/10 a 14/10
10, 11, 12
recesso

17/10 a 21/10

24/10 a 28/10
Avaliações P1
25 a 31

31/10 a 04/11

07/11 a 11/11

Disciplina: Língua Portuguesa

Série/Turma: 6º ano

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Artigos
OBJETIVO: Empregar adequadamente artigos definidos e indefinidos, reconhecendo o
propósito comunicativo em contextos específicos
ESTRATÉGIA:
AULA 1: Leitura e interpretação – livro página 3
AULA 2: Conceito de artigo e atividades no caderno
AULA 3: atividades no livro páginas 6 a 11
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: verbos e números
OBJETIVO: Familiarizar-se com os diferentes tipos de numerais, a variação em gênero e
número, e suas funções.
ESTRATÉGIA:
AULA 1: conceito no caderno
AULA 2: livro páginas 23 a 28
AULA 3: atividades no caderno
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Artigos/: verbos e números
OBJETIVO: Empregar adequadamente artigos definidos e indefinidos/ Familiarizar-se com
os diferentes tipos de numerais
ESTRATÉGIA:
AULA 1: Atividades no caderno
AULA 2: Atividades de revisão
AULA 3: correção de atividades
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Artigos/: verbos e números
OBJETIVO: Empregar adequadamente artigos definidos e indefinidos/ Familiarizar-se com
os diferentes tipos de numerais
ESTRATÉGIA:
AULA 1: Atividades no caderno - revisão
AULA 2: Atividades de revisão
AULA 3: Avaliação
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Determinantes nominais/termos relacionais
OBJETIVO: Aplicar o conhecimento sobre certas classes gramaticais em sequências textuais
diversas
ESTRATÉGIA:
AULA 1: leitura e interpretação
AULA 2: conceitos no caderno
AULA 3: atividades do livro páginas 36, 45 a 49; 50 a 53
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Determinantes nominais/termos relacionais/ortografia
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14/11 a 18/11

21/11 a 25/11
Avaliações P2

28/11 a 02/12

05/12 a 09/12
02 a 08
reavaliações

12/12 a 16/12

OBJETIVO: Aplicar o conhecimento sobre certas classes gramaticais em sequências textuais
diversas
ESTRATÉGIA:
AULA 1: atividades no caderno
AULA 2: atividades no caderno
AULA 3: correção de atividades
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Determinantes nominais/termos relacionais/ortografia
OBJETIVO: Aplicar o conhecimento sobre certas classes gramaticais em sequências textuais
diversas/grafar corretamente palavras
ESTRATÉGIA:
AULA 1: correção de atividades
AULA 2: exercícios no caderno
AULA 3: correção de atividades
TAREFA (LIVROS): Será publicada no E-class no dia da aula dada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Determinantes nominais/termos relacionais/ortografia
OBJETIVO: Aplicar o conhecimento sobre certas classes gramaticais em sequências textuais
diversas/grafar corretamente palavras
ESTRATÉGIA:
AULA 1: revisão de conteúdo
AULA 2: revisão de conteúdo
AULA 3: avaliação
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Artigos/: verbos e números /Determinantes nominais/termos
relacionais/ortografia
OBJETIVO: Empregar adequadamente artigos definidos e indefinidos/ Familiarizar-se com
os diferentes tipos de numerais/ Aplicar o conhecimento sobre certas classes gramaticais em
sequências textuais diversas/grafar corretamente palavras.
ESTRATÉGIA:
AULA 1: revisão de conteúdo
AULA 2: revisão de conteúdo
AULA 3: revisão de conteúdo
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Artigos/: verbos e números /Determinantes nominais/termos
relacionais/ortografia
OBJETIVO: Empregar adequadamente artigos definidos e indefinidos/ Familiarizar-se com
os diferentes tipos de numerais/ Aplicar o conhecimento sobre certas classes gramaticais em
sequências textuais diversas/grafar corretamente palavras.
ESTRATÉGIA:
AULA 1: revisão de conteúdo - exercícios
AULA 2: revisão de conteúdo - vídeos
AULA 3: revisão de conteúdo - exercícios
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Interpretação de texto/classes gramaticais/ortografia
OBJETIVOAplicar o conhecimento sobre certas classes gramaticais em sequências textuais
diversas/grafar corretamente palavras.
ESTRATÉGIA:
AULA 1: revisão de conteúdo - exercícios
AULA 2: revisão de conteúdo - vídeos
AULA 3: revisão de conteúdo - exercícios
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
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INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos:
- Artigos – livro páginas 6 a 11
- Verbos e números – livro páginas 23 a 28
- Interpretação de texto
- Atividades do caderno

PROVA 2 = 10,0
Conteúdos:
- Determinantes nominais/termos relacionais - livro páginas 36, 45 a 49; 50 a 53
- Interpretação de texto
- Atividades do caderno
TAREFA = 10,0
- Tarefas que valem ponto são postadas no E-class, contendo o quanto vale, descrito em cada uma.
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Gabriellen B. de Oliveira Disciplina: Ensino Religioso Série/Turma: 6º ano
AULAS /
DATAS
(por semana)

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA

CONTEÚDO: Capítulo 13: Ouvido afinado
OBJETIVO: Analisar, por meio do ensino de Jesus, como as ações evidenciam aspectos
da identidade pessoal. (Mateus 7:20 e 12:33).

Aula 1

ESTRATÉGIA: Contar a história de Samuel de fora interativa e realizar a dinâmica do
telefone sem fio
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 13- Ouvido afinado
OBJETIVO: Analisar o efeito dos hábitos na vida pessoal e coletiva.

Aula 2

Estratégia: Através de vídeo explicativo e debate, levar os alunos a compreender a oração
e as formas de se comunicar com Deus. Cada aluno irá escrever uma carta de oração e
durante as próximas aulas um aluno deverá ser incentivado a orar da forma como
aprendeu na bíblia.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 13: Ouvido Afinado
OBJETIVO: Compreender que um encontro pessoal com Cristo, as súplicas
por meio da oração e contato com Ele por meio da leitura da Palavra pode transformar
e conferir nova identidade. (2 Coríntios 5:17).

Aula 3
ESTRATÉGIA: Realizar a leitura do livro Os Escolhidos e em seguida a entrevista entre
colegas da página 114.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 14: Inclusão real

Aula 4

OBJETIVO: Concluir que no círculo de convivência ninguém é mais
importante, ainda que haja diferenças de personalidade, de responsabilidades ou de
talentos. (2 Coríntios 12:4-27).
ESTRATÉGIA: Explicar a história do capítulo de forma interativa e realizar dinâmica
que incentive a inclusão por parte dos próprios alunos.
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TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 14: Inclusão real
OBJETIVO: Cooperar sempre nos trabalhos em grupo, reconhecendo o
quanto é desagradável prejudicar os colegas ao deixar de cumprir a parte que lhe
corresponde.

Aula 5
ESTRATÉGIA: utilizar de vídeos do YouTube que representam rejeição e em seguida
questionar aos alunos como se sentiram ao ver o vídeo.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 14: Inclusão real

Aula 6

OBJETIVO: Evidenciar disposição e prontidão para ajudar os colegas,
aceitá-los, ter paciência, tolerância e ser sempre um pacificador no grupo de trabalho.
(Mateus 5:9; 1 Samuel 18 a 20).
ESTRATÉGIA: Realizar a pesquisa da página 123 com os colegas em classe
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 15: Inteligencia na prática
OBJETIVO: Analisar, por meio do ensino de Jesus, como as ações
evidenciam aspectos da identidade pessoal. (Mateus 7:20 e 12:33).

Aula 7

ESTRATEGIA: Através de apresentação de PowerPoint apresentar para a classe dilemas
morais e éticos para que sejam incentivados a utilizar sua sabedora, realizando um
paralelo com o uso da sabedora por Salomão.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 15: Inteligência na prática
OBJETIVO: Analisar o efeito dos hábitos na vida pessoal e coletiva.

Aula 8

ESTRATÉGIA: Realizar o quis Kahoot proposto pela professora.

CONTEÚDO: Capítulo 15: Inteligência na prática

Aula 9

OBJETIVO: Compreender que um encontro pessoal com Cristo, as súplicas
por meio da oração e contato com Ele por meio da leitura da Palavra pode transformar
e conferir nova identidade. (2 Coríntios 5:17).
ESTRATÉGIA: Realizar a pesquisa da página 132 com os colegas em classe
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
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CONTEÚDO: Capítulo 16: Tarefa cumprida
OBJETIVO: Envolver-se em ações de missão e voluntariado em sua
comunidade, com o auxílio do professor ou da família. (Mateus 4:18-22).

Aula 10
ESTRATÉGIA: Partindo de a leitura compartilhada iniciar discussão em grupo sobre
colegas comparando a missão de Neemias com a missão que temos com as pessoas hoje.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 16: Tarefa cumprida
OBJETIVO: Analisar a expressão campo missionário. (Marcos 5:19).

Aula 11
ESTRATÉGIA: Realizar a pesquisa da página 142 entre os colegas em classe.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 16: Tarefa cumprida

Aula 12

OBJETIVO: Identificar modos de atender às necessidades físicas e
materiais das pessoas como evidência do compromisso com o próximo. (Atos 14:818; Tito 3:14).
ESTRATÉGIA: Escrever cartas e orar com os funcionários da escola por suas
necessidades físicas e espirituais.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulos 15 e 16- revisão

Aula 13

OBJETIVO: Reconhecer que nenhum arrependimento é real se não resultar em mudança
de comportamento.
ESTRATÉGIA: Realizar o jogo Imagem e Ação adaptado com palavras-chave de todo o
conteúdo estudado durante o bimestre.
CONTEÚDO: Capítulos 15 e 16- revisão

Aula 14

OBJETIVO: compreender que Jesus não tem preconceitos e quer recuperar a vida das
pessoas marginalizadas.
ESTRATÉGIA: Filme de acordo com um dos temas estudados durante o bimestre.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
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INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Capítulos 13 e 14
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Capítulos 15 e 16
TAREFA = 10,0
Tarefas de casa:
06/10-Atividades do
13/10-Atividades do
03/11-Atividades do
10/11-Atividades do
Mapa mental- 2,0

capítulo
capítulo
capítulo
capítulo

13
14
15
16

da
da
da
da

apostila
apostila
apostila
apostila

2,0
2,0
2,0
2,0

SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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