
                                                                                                                                                          
“Fraternidade e superação da violência” 

“Em Cristo somos todos irmãos” (Mt 23,8) 

 
Comunicado 127/2018 

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2018. 

Senhores pais e/ou responsáveis,  

Informamos que a semana de provas trimestrais acontecerá nos dias 19 a 23 de novembro de 2018. Valor de cada 

prova: 9,0 pontos. Abaixo listamos os conteúdos das provas do 6º ano.  
Calendário de provas trimestrais disponível no site da Obra - www.sjo.org.br  
 

Matemática Língua Portuguesa 

 Frações: frações equivalentes, 

simplificação, operações com frações 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação e raiz quadrada) e resolução 

de problemas. 

 Porcentagem: Cálculo de porcentagem, 

transformação de porcentagem em fração e 

vice e versa, resolução de problemas. 

 Números decimais: adição, subtração e 

multiplicação de números decimais, 

resolução de problemas simples. 

 Interpretação de textos 

 Substantivo 

 Adjetivo  

 Artigo (definidos e indefinidos) 

 Numeral (classificação e emprego) 

 Diferença entre o numeral um/ uma e o 

artigo um/ uma.  

 Pronomes pessoais, possessivos e 

demonstrativos. 

Língua Inglesa Ciências 

Unit 9,10,11 

 There is, there are; 

 Vocabulary (furniture & House); 

 Verb to be; 

 Can & Can’t (request & habilities); 

 Interpretation. 

 Propriedades do Ar; 

 Pressão Atmosférica 

 Massa e Peso; 

 Expansibilidade/Compressibilidade 

 /Elasticidade; 

 Ar rarefeito e ar comprimido 

Ensino Religioso História  

 A oração em nosso cotidiano; 

 Os tipos de oração; 

 Interpretação de textos bíblicos; 

 A história da Bíblia; 

 Os valores. 

 Civilização Grega e Civilização Romana. 

Geografia 

 A vida na Terra; 

 Condições para existência de vida na 

Terra; 

 Relevo terrestre; 

 Agentes modeladores do relevo terrestre; 

 Agentes internos e externos modificadores 

do relevo terrestre; 

 Movimentos da Terra; 

As linhas imaginárias (paralelos e meridianos). 

 
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/

