
Conteúdo 6ª Ano 5º Série 1º Semestre – 2013 

Coordenação Fundamental II 

Atenção: Cuidado para não perder o conteúdo do 1º semestre, em caso de 
perda, acesse www.americanobatista.com.br 

História 

I Etapa II Etapa 

Cap.1- O que é História 
Cap.2- A História, o Tempo e o Espaço 
Cap.3- O Ser Humano em busca de suas 
origens 
Cap.4- A origem das Cidades 

Cap.5- Os primeiros habitantes da América 
Cap.6- Mesopotâmia e Egito 
Cap.7- A Núbia e o Reino de Cuxe 

 

Ciências  

I Etapa II Etapa 

1. Ciências: Uma breve introdução ao 
método científico. 
2. O que a ecologia estuda. 
3. Ciências e teias alimentares. 
4. Relações entre os seres vivos. 
5. Características do Planeta Terra. 
 

1. Minerais e Rochas. 
2. O solo e suas características. 
3. Degradação do solo e doenças 
relacionadas. 
4. A hidrosfera terrestre. 
5. Poluição das águas e doenças 
relacionadas. 

 

 

Português 

I Etapa II Etapa 

- Leitura:  Compreensão e interpretação 
de texto  
-Linguagem  verbal e linguagem não 
verbal  
-A linguagem e os códigos   
- Variedades linguísticas  
-Tipos de variação linguística  
- Fonema e letra  
Produção de texto   
- O conto maravilhoso  
 

-Leitura: Compreensão e interpretação de 
texto  
- Substantivo; classificação  
- Adjetivo: classificação  
- Flexão do substantivo: gênero e número  
- Flexão do adjetivo: gênero e  número  
- Encontros vocálicos   
- Dígrafo e Encontro Consonantal  
- Textos, discurso, gênero do discurso  
- A intencionalidade discursiva na 
construção do texto  
-Produção de texto  
-História em quadrinhos  
 

 

 

 

 



Matemática  

I Etapa II Etapa 

1ª etapa(cap. 1, 2 e 3): 

 Os números registram o mundo 

em que vivemos, 

 Os números naturais, 

 Sistema de numeração indo-

arábico, 

 Sistema de numeração dos 

romanos, 

 Adição, subtração: idéias, 

propriedades, algoritmos e 

termos, 

 Expressões numéricas com 

adição e subtração, 

 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, 

 Interpretação e construção de 

gráficos de colunas e barras, 

 Fazendo arredondamentos, 

 Múltiplos e divisores, 

 Critérios de divisibilidade, 

 MMC, MDC e resolução de 

problemas, 

 Números primos ( 

Decomposição em fatores 

primos, mmc e mdc por 

fatoração). 
 

2ª etapa(cap. 4 e 5) 

 Números racionais na forma de 

fração: leitura, a forma porcentual, 

representação de números inteiros 

na forma fracionária, 

 A fração como quociente ( divisão 

e forma mista), 

 Comparação de frações, 

 Frações equivalentes, 

 Simplificação de frações, 

 Redução de frações a um mesmo 

denominador, 

 Adição e subtração com frações de 
denominadores iguais e diferentes. 

 Multiplicação e divisão com 

frações, 

 Potenciação e radiciação com 

frações, 

 Expressões numéricas, 

 Porcentagens. 

 
 

 

Inglês 

I Etapa/ I Bimestre II Etapa/ II Bimestre 

 Singular subject  pronouns  

 Singular demonstrative pronouns 

 Interrogative Who 

 Genitive case 

 Places and people 

 Family, countries , nationalities 

 Pages 10 -37 

 How much 

 Verb to be - affirmative  

 Articles : a, an  

 Verb there to be- there is; there are 

 Rooms and colors 

 Numbers and prices 

 Pages 44-67 

 

 

 



Geografia 

I Etapa II Etapa 

 Geografia :ciência do espaço 

 Transformação das paisagens  

 Paisagens da cidade e do campo 

 Território e poder 

 Cartografia: a representação do 
espaço 

 Formas de representar o espaço 
geográfico 

 Orientação no espaço geográfico 

 Localizando-se no espaço 
geográfico 

 O trabalho e a produção do 
espaço geográfico 

 Diferentes formas de 
produzir o espaço 

 As cidades ao longo da 
história 

 A vida nas cidades 

 O relevo terrestre 

 As ações da natureza e dos 
seres humanos no relevo 

 Moradias e relevo 

 Relevo e atividades 
econômicas 

 

Lengua Española  

Contenidos  de la   I ETAPA Contenidos de la II ETAPA 

 Los países de habla hispana; 
 La importancia del español en el 

mundo y Brasil; 
 Estructuras Lingüísticas de 

Comunicación(primeras frases en 
español); 

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

regulares; 
 Las Nacionalidades; 
 Saludos y Despedidas; 
 Formas de presentación; 
 Preguntar la edad y decir la tuya; 
 Preguntar de dónde proviene una 

persona; 
 Hipocorísticos, apodos y apellidos. 

  

 Presente de Indicativo: verbos 
irregulares; 

 Presente de Indicativo: verbo 
pronominal  “llamarse”; 

 Los Interrogativos; 
 Los Demostrativos; 
 Los Números cardinales Del 0 al 

100; 
 Los meses del año y los días de la 

semana; 
 Presente de Indicativo: verbos 

irregulares con alternancia en g;  
 El tratamiento formal e Informal; 
 Los artículos y las contracciones; 
 La escuela y los útiles escolares; 

 

 


