
     Calendário Avaliativo do 3º Trimestre/2019 – 3º ano A, B, C e D. 

LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA CIÊNCIAS HUMANAS DA NATUREZA ENSINO RELIGIOSO 

 

Atividades avaliativas 
vivenciadas em sala. 
Valor (15 pontos)  
 
Atividade na plataforma 
adaptativa sobre o 
paradidático 
Valor (15 pontos)  
 
Avaliação Parcial. 
Valor: (70 pontos)  
Dia: 16/10/18 
- Interpretação de texto; 
- Elementos de uma capa de 
revista; 
-Linguagem escrita e 
linguagem oral; 
-Dois –pontos e travessão. 
-Letras LH e LI; 
-Produção de texto escrito; 
-Divisão silábica. 
 

Avaliação Trimestral 
Valor: (100 pontos) 
Dia: 18/11/18 

- Interpretação de texto; 
-Classificação quanto ao 
número de sílabas; 
-Sílaba Tônica; 
-Letras(e - i) e ( e -u) nas 
sílabas finais 
Produção de texto escrito; 
-Adjetivo; 
-Sons do X; 
-Acentuação gráfica. 

 
Atividades avaliativas vivenciadas em 
sala. 
 Valor: (30 pontos). 
 
Avaliação Parcial.  Valor (70 pontos) 

Dia: 18/10/18 
 

Unidade 3 Pág. 190 à  216. 
-Unidade de milhar, centena, 
dezena e unidade; 
- Composição e decomposição ; 
-Mosaico; 
- Multiplicação; 
-Tabua de Pitágoras. 

- Gráfico e tabelas. 

- Problemas envolvendo as  

quatro  operações. 

Avaliação Trimestral - Valor  

(100 pontos). Dia: 20/11/18 

- Medidas de tempo; 

- Problemas envolvendo as quatro 
operações; 

- Sólidos geométricos; 

- Subtração e adição com quatro 
algarismos; 

-Largura e comprimento; 

-Simetria; 

-Grama e quilograma. 

 

 

-Pesquisa sobre grupos dos 

animais.  Valor (50 pontos) 

-Atividade do livro sobre 
cadeia alimentar.  
Valor (30 pontos) 
 
 
- Pesquisa e  apresentação  
em sala sobre uma 
floresta e diferentes 
comunidades.   
Valor (30 pontos) 
 
 
Pesquisas sobre as 

plantas.  

- Pesquisa sobre 

plantas em geral; 

- Plantar e cultivar a 

planta escolhida; 

- Atividade na 

robótica (plantas 

polinizadoras); 

- Exposição e 

explicação das 

atividades da pesquisa 

sobre as plantas. 

Valor (90 pontos) 

 

        
 

 
- Atividades vivenciadas 
em sala (livro). Valor (50 
pontos) 
 
- Atividade avaliativa sobre 
diferentes tipos de festas. 
Festas cívicas e religiosas. 
 Valor (50 pontos) 
 
 
 
Avaliação Trimestral Valor 
(100 pontos):  
Dia:  19/11/18 
 
Unidade 3                                         
Vamos fazer festa! 

 
AVALIAÇÃO TRIMESTRAL 

  

CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA 

(Interdisciplinar HISTÓRIA, CIÊNCIAS  E 

GEOGRAFIA)  

Valor: 100 pontos 

Data: 13/11/18 

Conteúdos: Unidade 3 

Conhecendo a diversidade de animais e plantas. 

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 
7,8 e 9 do livro.  
Datas:  
3º A – 06/11 
3º B – 07/11  
3° C – 04/11 
3º D – 05/11 

 

 

 
 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 Indiviadual: 50 pontos 
Contenido: Unidades  7 e 8 do livro  
Datas:  
3º A – 11/11  
3º B – 08/11 
3º C – 14/11 
3º D – 08./11 

 

 



 

 

 


