
                                                                                                                                                          
 

 
 

Comunicado 116/2018 

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2018. 

Senhores pais e/ou responsáveis,   

Informamos que no dia 10 de novembro de 2018 (sábado) 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 

 Ar e seres vivos; 

 Camadas da atmosfera; 

 Gases que compõem o ar. 

 Poluição e preservação da atmosfera; 

 Grécia: características da civilização grega; 

 Cultura grega;  

 Democracia e Cidadania; 

 Filosofia;  

 Filosofia Pré-socrática. 

Ensino Religioso Língua Inglesa 

 Interpretação de texto bíblico: os valores. Units 7-9 

 What time is it? 

 Adjectives; 

 There is / There are; 

 Parts of the house & Furniture; 

 Reading Interpretation. 

Educação Física Língua Portuguesa 

 Importância da atividade física e alimentação 

saudável,  

 História da Capoeira. 

 Interpretação de textos; 

 Classes de palavras: substantivo e adjetivo; 

 Numeral (funções); 

 Diferença entre o numeral e o artigo (um / uma); 

 Pronomes pessoais retos e oblíquos. 

Arte Matemática 

 Definições e conceitos: Artes Visuais, 

comunicação visual, Identidade Visual, 

Monogramas e Heráldica, Natureza Morta, 

Cubismo Analítico, Cubismo Sintético. 

 Números racionais: equivalência de frações, 

operações (adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e raiz quadrada), 

  Expressões numéricas com frações, 

  Problemas,  

 Porcentagem: operações e resolução de 

problemas. 

Geografia 

 Fusos horários; 

 Os paralelos e meridianos; 

 Movimentos da Terra; 

 Infraestrutura da Terra 

 Camadas da Terra; 

 Agentes externos e internos responsáveis pela 

 Modificação do relevo terrestre. 

 
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/

