
                                                                                                                                                          
 

 
 

Comunicado 70/2018 

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2018. 

Senhores pais e/ou responsáveis,  

Informamos que no dia 20 agosto de 2018 (segunda-feira) acontecerá o Provão (prova objetiva que consta de 50 

questões). Valor da prova: 9,0 pontos para cada disciplina. Abaixo listamos os conteúdos da prova do 6º ano.  
 
Calendário de provas trimestrais disponível no site da Obra: www.sjo.org.br  
 

Ciências História 

 Água e seres vivos 

 Solubilidade da água 

 Tratamento da água 

 Doenças transmitidas pela água 

 Egito: cultura, sociedade e mitologia 

Ensino Religioso Língua Inglesa 

 Símbolos religiosos 

 O sagrado suas características e conceitos 

 Conceito de oração 

 Os líderes religiosos 

 Reconhecer-se forte e fraco ao mesmo 

tempo a partir das vivencias  

 Units 5-7 

 Demonstrative pronoun 

 Family Members 

 Questions words 

 Adjectives 

 To be: Affirmative, negative, interrogative 

Educação Física Língua Portuguesa 

 Movimentações das posições do Voleibol 

 Movimentações do Xadrez 

 Regras básicas do Handebol 

 História do Futebol 

 Classificação do substantivo 

 Variação linguística ( histórica, regional, 

cultural e de classe social ) 

 Linguagem formal e informal 

 Linguagem verbal e não verbal 

 Adjetivo. 

Arte Matemática 

 Naturezas Mortas – conceitos e 

características 

 Cubismo – Conceitos e características 

 Potenciação, radiciação, expressões 

numéricas e problemas 

 Números primos, critérios de divisibilidade, 

fatoração 

 MMC e MDC (resolução de problemas). 

Geografia 

 Os mapas 

 Tipos de mapas. 

 Movimento aparente do Sol 

 Os movimentos da Terra 

 Hemisférios da Terra 

 Os pontos de orientação (Cardeais, 

Colaterais e subcolaterais) 

 Meridianos e paralelos 

 Orientação terrestre 

 Coordenadas geográficas 
 
Relembramos que em caso de ausência do aluno: 
- somente no dia posterior à prova não realizada, com justificativa de um responsável na agenda escolar 

JUNTAMENTE com apresentação de um documento que comprove a ausência (por exemplo, atestado médico, 

odontológico), a prova será repetida. NÃO REPETIREMOS PROVA apenas com a justificativa na agenda. É 

necessário um documento que comprove a ausência. 

 

Atenciosamente, 

 

 
“Minha alegria é que venham muitas crianças aos nossos colégios para que possamos levá-las a Deus.” 

Santa Cândida                                                                                                                     

http://www.sjo.org.br/

