CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES BIMESTRAIS – II BIMESTRE/2018 – 3º ano

DATA

DISCIPLINAS

VALOR

Ao longo do
bimestre

Todas

4,0

06/06
4ª feira

LÍNGUA
PORTUGUESA

10,0

08/06
6ª feira

CIÊNCIAS

10,0

12/06
3ª feira

GEOGRAFIA

10,0

14/06
5ª feira

HISTÓRIA

10,0

19/06
3ª feira

INGLÊS

10,0

21/06
5ª feira

MATEMÁTICA

10,0

29/06/2018

CONTEÚDOS
Tarefas de casa e de sala
Gênero textual: Conto Maravilhoso.
Leitura e interpretação de texto;
substantivo próprio e comum;
adjetivos (características);
concordância entre palavras na frase:
gênero e número (masculino e
feminino, singular e plural);
classificação quanto à acentuação
gráfica das palavras (oxítona,
paroxítona e proparoxítona). Estudar
no caderno e livro, páginas 139 a 143;
147 a 152.
Estar saudável; O direito à saúde;
Algumas doenças; Viroses; Um viva
as vacinas; Plantas que podem fazer
mal a nossa saúde.
Estudar no
caderno, livro, páginas 58 a 69; 91 e
Lição de casa, páginas 17 a 21.
Leitura e interpretação; Endereço e
ponto de referência; Encontrando
endereços; O GPS e o Guia de ruas.
Estudar no caderno e livro, páginas 42
a 49.
Leitura e interpretação; A formação
das cidades; As cidades; A formação
das
cidades
no
Brasil;
O
desenvolvimento
das
cidades
brasileiras; Salvador: a primeira capital
do Brasil. Estudar no caderno, livro,
páginas 40 a 51 e Caderno de
Atividades, páginas 15 a 23.
Unit 4 – “How many?”.
Estudar no livro p.p.32 a 41; 95 e 96 e
atividades no caderno.
Leitura e interpretação; operações
inversas; arredondamento para a
centena mais próxima; o milhar; o
metro e o quilômetro; construindo
gráficos de barras; A história do
dinheiro; Ideias da multiplicação;
Contando possibilidades; Disposição
retangular; Mais uma ideia da
multiplicação:proporcionalidade;O
grama, o quilograma e a tonelada; O
litro e o mililitro. Estudar no caderno e
livro, páginas 86 a 95; 98 e 99; 102 a
113.

ENTREGA DE RESULTADOS AOS PAIS (Nesse dia não haverá aula)

II CHAMADA –
DATA/DISCIPLINA
Língua
Portuguesa:
11/06

Ciências:
13/06

Geografia:
18/06

História:
20/06

Inglês:
25/06
Matemática:
25/06

