
Conteúdo 5ª Série 6º ano Recuperação 1ª e 2ª etapa  

1º Semestre – 2012 

Coordenação Fundamental II 

Atenção: Cuidado para não perder o conteúdo do 1º semestre, em caso de 
perda, solicitar emprestado com o seu colega e providenciar cópia. 

História 

I Etapa/II Etapa 

Cap. 1 – A história e o historiador 
Cap. 2 – O tempo e a história 
Cap. 3 – Os primeiros grupos humanos 
Cap. 8 – Índia, China e Japão 

 

Ciências  

I Etapa/II Etapa 

 
2.As relações entre os seres vivos. 
 2.1 Conceito de ecologia 
 2.2 Seres vivos na natureza 
 2.3 População, comunidade, 
ecossistema, biosfera. 
3. A cadeia do alimento. 
 3.1 Vegetais: a origem do 
nosso alimento. 
 3.2 Processo da fotossíntese. 
 3.3 Cadeias e teias alimentares 
 3.4 Importância do 
decompositores 
 

 
 1.2 O ciclo da água 
  
 3.1 Processo da fotossíntese. 
 3.3 A poluição da água 
4.O uso da água e a saúde humana 
 4.1 A água exerce pressão 
 4.2 Distribuição de água 
 4.3 Tratamento da água 
 4.4 Água e Saúde 
 4.5 Doenças transmitidas pela 
água. 
 

 

Matemática  

I Etapa/II Etapa 

 Adição, subtração: idéias, 

propriedades, algoritmos e termos, 

 Resolução de problemas. 

 Multiplicação e divisão de 

números naturais: idéias, 

propriedades, algoritmos e termos.      

 Potenciação de números naturais: 

leitura e algumas propriedades. 

 Radiciação: Raiz quadrada. 

 Expressões numéricas envolvendo 

as seis operações, 

 MMC, MDC e resolução de 

problemas, 
 

 Comparação de frações, 

 Frações equivalentes, 

 Simplificação de frações, 

 Adição e subtração com frações de 
denominadores iguais e diferentes. 

 Multiplicação e divisão com 

frações, 

 Potenciação e radiciação com 

frações, 

 Expressões numéricas, 
 

 

 

 



Inglês 

I Etapa/ I Bimestre II Etapa/ II Bimestre 

 Singular personal pronouns; 

  Singular possessive adjectives  

 articles; How old...? 
 

 

 Verb to be (yes-no question and 
short answers); 

  Question words in information 
questions 

 To be (negative form) 
 

Geografia 

I Etapa/II Etapa 
 

-Universo e Planeta Terra – Movimentos, 

Orientação e representação. 

 Universo e Sistema Solar; 

 Planeta Terra – características e 

movimentos; 

 A orientação no Espaço Geográfico; 

 A representação do Espaço Geográfico; 

-Formação da Terra e Litosfera. 

 Interior da Terra e crosta terrestre; 

 

 

Português 

I Etapa/II Etapa 

 
-Linguagem  verbal  linguagem não verbal 
- A linguagem e os códigos  
- As variedades lingüísticas . 
- Norma – padrão 
- Frases e tipos de frase 

 

 
-O substantivo: Classificação  
- O adjetivo: Classificação  
- Flexão dos substantivos: Gênero e número 
-  Flexão dos adjetivos : Gênero e número 

 

Lengua Española  

Contenidos  de la   I ETAPA/ II ETAPA 

 
 EL  Alfabeto Español; 
 Pronombres Personales/ Sujetos; 
 Presente de Indicativo: verbos 

regulares; 
 Las Nacionalidades; 
 Saludos y Despedidas; 
 Formas de presentación; 
 Hipocorísticos, apodos y apellidos. 

 

 Presente de Indicativo: verbos 
irregulares; 

 Presente de Indicativo: verbo 
pronominal  “llamarse”; 

 Los meses del año y los días de la 
semana; 

 Presente de Indicativo: verbos 
irregulares con alternancia en g;  

 El tratamiento formal e Informal; 
 La escuela y los útiles escolares; 

 
 


