
Calendário de Atividades Avaliativas do 2º Trimestre/2018– 3º ano A, B, C e D.             

Língua Portuguesa Matemática Ciências Humanas da Natureza Ensino Religioso 

Produção de textos, carta, 
convite e comunicado. 
Valor (30 pontos)  
 
Avaliação Parcial  
Valor: (70 pontos) 
Dia: 25/06/18 
 
Conteúdos: 
CAPÍTULOS 4 e 5  
 
- Interpretação de texto; 
- Uso do dicionário; 
- Gênero do substantivo 
- Pronomes de tratamento; 
- Linguagem formal e 
informal;  
Vocativo; 
- Ortografias: U e L  
 X e CH. 
 
 Avaliação Trimestral 
Valor: (100 pontos) 
Dia: 23/08 /18 
Conteúdos: 
CAPÍTULO 6 
- Interpretação de texto; 
- Produção de texto;  
 -Encontro vocálico e 
consonantal; 
- Pontuação; 
-Dígrafos; 
Ortografias; 
Uso do Ge, Je e  Gi,  Ji. 

Atividades avaliativas realizadas 
em sala. 
 Valor: (30 pontos). 
 
Avaliação Parcial. 
 Valor: (70 pontos) 
Dia: 28/06/18 
 
Conteúdos: 
UNIDADE 2 ATÉ PÁG. 148 
-Sistema de numeração decimal; 
- Composição e decomposição; 
-Valor posicional e valor absoluto; 
Antecessor e sucessor de um 
número; 
Sequência numérica: ordem 
crescente e decrescente; 
- Problemas; 
- vistas, dobro e triplo; 
Adição e subtração: problemas. 

- Medidas de comprimento (cm 
metro); 

-Tabela da multiplicação 2, 4 e 8 
ideia de raciocínio combinatório. 

Avaliação Trimestral - Valor: (100 
pontos) - Dia: 21/08/18 

Conteúdos: 
-Problemas; Subtração de números 
naturais, ideia de subtração e 
algarismo da subtração com 
recurso; 

- Unidade de medida massa (grama 
e quilograma); Divisão de números 
naturais; Algoritmos da divisão; 

- Ideia de repartir; Coordenadas 
(Linhas, colunas trajetos e 
padrões); Divisão de números 
naturais: da ideia de medir; Sólidos 
geométricos; planificações. 

 

 

 Atividade extra.  

Valor: (20 pontos)  

Pesquisa sobre higiene bucal. 

Valor: (30 pontos) 

Confecção de a Pirâmide 

alimentar. 

 Valor (40 pontos) 

Pesquisa de doenças 
causadas por excesso de 
alimento.  
 
 Valor (30 pontos) 
 
Atividade em dupla: 
(alimentos 
industrializados). 
Valor (30 pontos) 
 
Receitas típicas das regiões 
do Brasil. 
 Valor (30 pontos). 
 
Hora de registrar Esqueleto 
(livro).  
Valor: (40 pontos) 
 
Pesquisa sobre: Luiz 
Gonzaga.  
Valor: (40 pontos) 
 
Pesquisa dança típica 
brasileira.  
Valor: (40 pontos) 

 

        
 

 
Atividades vivenciadas em 
sala sobre o sagrado no dia 
a dia.  
Valor (40 pontos) 
 
Atividade em dupla. Valor 
(20 pontos) 
 
Registros feitos no livro. 
Valor (40 pontos) 
 
 
Avaliação Trimestral Valor 
(100 pontos):  
Dia: 15/08/18   
 

Conteúdo: 

  

Unidade 2      
                                    
O sagrado 

Avaliação Trimestral 
 

 CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA 
(INTERDISCIPLINAR: História, Ciências  e Geografia)  
Data: 17/08/18.   
Valor: 100 pontos. 
 
Conteúdos:  

UNIDADE 2 - Alimentação e movimento. 

- O campo; 

- Alimentação e o corpo humano; 

- Corpo em movimento. 

LÍNGUA INGLESA LÍNGUA ESPANHOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atividades complementares feitas em casa e em 
sala, uso do livro e caderno - Durante o 
trimestre. Valor: (40 pontos) 
 
 Produção oral e escrita, comportamento, 
participação e assiduidade: (10 pontos) 
 
 English test (50 pontos) Content: Unit 4,5 e 6 
do livro. 
Datas: 
 
3º A – 15/08 
3º B – 16/08 
3° C - 13/08 
3º D – 17/08 

  
Atividades complementares feitas em casa e em 
sala, uso do livro e caderno - Durante o trimestre. 
Valor: (40 pontos) 
 
 Produção oral e escrita, comportamento, 
participação e assiduidade: 10 pontos. 
 
 Evaluación individual (50 pontos) 
Contenido: Unidades 4, 5 e 6 do livro 
Datas: 
 
3º A – 16/08 
3º B – 15/08 
3º C – 14/08 
3º D – 13/08 



 

 

 


