
 
 
 
 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES - 3º BIMESTRE – 2019– 3º ano 1 
 
Informação importante sobre as atividades de aprendizagem: após o prazo das atividades de aprendizagem, o (a) 

aluno (a) terá a sua nota zerada. Por isso, é de extrema importância o acompanhamento das datas. 
Sugerimos que deixe este cronograma em local visível e acompanhe as datas, juntamente com seu filho, para o 

bom andamento do ano letivo, incentivando-o a recapitular o conteúdo diariamente e realizar todas as tarefas de casa. 
 
 

Data Matéria Valor Tipo de 
avaliação 

Conteúdos 

Durante o 
bimestre 

Ensino 
Religioso 2,0 

Atividade de 
aprendizagem  

 

Apresentação presencial ou por vídeo, do livro 
proposto pela professora. Conforme cronograma 
que será enviado. 

09/08 
Ensino 

Religioso 
1,5 

Atividade de 
aprendizagem 

Conforme página 49 do livro (em casa). 
 
 

12/08 
 

Ciências  
2,0 

Atividade de 
aprendizagem 

 

Livro páginas 118, 119 e 121 (em casa).  

13/08 Inglês 5,0 Atividade de 
aprendizagem I 

Atividade do livro p. 49. Os alunos deverão 
procurar os membros da família no caça 
palavras. 

 
14/08 

 
Língua  

Portuguesa 

 
10,0 

Prova 1 

Leitura e interpretação de texto, gênero textual 
anúncio, artigos definidos e indefinidos, sílaba 
tônica, adjetivos, uso do G e J. Páginas 4 a 10, 
12 a 18 e 20. E caderno. 
 

15/08 
História e 
Geografia 

3,0 

 
 

Atividade de 
aprendizagem 

Exposição de objetos antigos. Fazer um 
parágrafo digitado ou manuscrito falando sobre a 
função que o objeto tinha no passado e como era 
utilizado. Citar a matéria prima envolvida no 
processo de fabricação do mesmo (pesquisa em 
casa / exposição em sala). 
 

16/08 Matemática 10,0 
Prova 1 Ideias de Multiplicação. Páginas 155 a 165. E 

caderno. 
 

 
19/08 

Língua  
Portuguesa e 

Geografia 

 
2,0 

Atividade de 
aprendizagem 

Produção de texto individual – receita (em sala). 

 
20/08 

 
Ciências 

 
2,0 

Atividade de 
aprendizagem 

 

Estetoscópio conforme orientação p. 145 (em 
casa).  
Minhas descobertas  p. 146 (em sala). 

21/08 Língua  
Portuguesa 

10,0 Prova de 
recuperação 1 

 

Mesmos conteúdos da prova 1. 

 
22/08 

 
Matemática 

 
2,0 

Atividade de 
aprendizagem  

 

Atividade tabuada do 1 ao 5 (em sala). 

 
23/08 

 
Matemática 

 
10,0 

Prova de 
recuperação 1 

 

Mesmos conteúdos da prova 1. 

27/08 Inglês 5,0 Atividade de 
aprendizagem II 

Atividade do livro p. 54: os alunos irão recortar e 
montar um dominó.  

28/08 

 
 

História  
2,0 

 
Atividade de 

aprendizagem  
 

Mural: trazer uma imagem colorida (tamanho 
meia folha sulfite A4) de um “Lugar de Memória 
de Curitiba” e um pequeno texto (separado), 
letra ARIAL, tamanho 16, de 5 a 10 linhas, sobre 
o lugar; conforme sorteio feito em sala. 
 

29/08 
Ensino 

Religioso 
1,5 

Atividade de 
aprendizagem 

Conforme página 51 do livro (em casa). 
 
 

02/09 Língua 
Portuguesa 2,0 

Atividade de 
aprendizagem  

Paradidático “Emily” (em sala). 



 

02/09 História  2,0 
Atividade de 

aprendizagem  
 

Livro páginas 74,75, 77 e 78 (em casa). 

 
05/09 

 
Matemática 

 
2,0 

Atividade de 
aprendizagem  

 

Atividade tabuada do 6 ao 10 (em sala). 

06/09 
Geografia 

3,0 
Atividade de 

aprendizagem 
  

Livro páginas 104, 105, 106, 109 e 111 (em 
casa). 
 

09 a 
11/09 

 
Ed. Física 10,0 

Atividade de 
aprendizagem 

 

Montar dois alongamentos para apresentar. As 
orientações irão via agenda com antecedência. 

09/09 História  10,0 Prova A cidade e sua memória. Págs. 62, 63, 64,66 e 
67. Caderno. 
 

10/09 Inglês 10,0 Avaliação bimestral Unit 3 – “At the Supermarket” – as páginas a 
serem estudadas serão enviadas via agenda na 
semana que antecede a avaliação. 

11/09 Geografia 10,0 
Prova  

Do artesanato à indústria e Atividade comercial. 
Págs. 80 a 83, 85, 87, 89, 95, 96, 98 e 101. 
Caderno. 

13/09 Ciências 10,0 

Prova Saúde nosso maior tesouro – parte 1 e 2, A 
ciência a serviço da saúde. Págs.115 a 117, 120 
a 125, 127 a 130, 135, 138, 140 a 144, 146 a 148 
e 151. Caderno. 
  

16/09 

 
Língua 

Portuguesa 
 

10,0 Prova 2 

Leitura e interpretação de texto, gênero textual 
regras de brincadeiras, sílaba tônica, pronomes, 
adjetivos, uso do G e J, tempo dos verbos, 
dígrafos. Págs.32, 34, 35, 43 a 46, 53 e 54. E 
caderno. 
 

18/09 
Matemática 

10,0 Prova 2 
Ideias de multiplicação. Págs. 168 a 183. E 
caderno. 
 

19/09 

Língua 
Portuguesa, 
Ciências e 

Arte 
4,0 Atividade de 

aprendizagem 

Atividade conforme instruções da página 35 do 
livro didático. 

     23/09 
História 

10,0 
Prova de 

recuperação 
  

Mesmos conteúdos da prova. 

     23/09 Ensino 
Religioso 3,0 Atividade de 

aprendizagem 
Livro páginas 58 a 60 (em casa). 

24/09 Inglês 10,0 Recuperação Unit 3 – “At the Supermarket” – as páginas a 
serem estudadas serão enviadas via agenda na 
semana que antecede a avaliação. 

24/09 Geografia 
10,0 

Prova de 
recuperação 

Mesmos conteúdos da prova. 
 
 

25/09 Matemática 
4,0 Atividade de 

aprendizagem 
Atividade de aprendizagem com situações 
problema, utilizando o jogo das argolas pág. 204 
e 
registro no caderno. 

25/09 Ciências 10,0 Prova de 
recuperação 

Mesmos conteúdos da prova. 
 

26/09 Língua  
Portuguesa 

10,0 Prova de 
recuperação 

Mesmos conteúdos da prova. 

27/09 Matemática 10,0 Prova de 
recuperação 

Mesmos conteúdos da prova. 

 
DURANTE 

 
O 

 
BIMESTRE 

Matemática, 
Língua 

portuguesa, 
História, 

Geografia, 
Ciências, Arte, 

Ensino 
religioso. 

 
 
 

2,0 

 
 

Atividade de 
aprendizagem 

 
 
Tarefas de casa e sala. 



DURANTE O 
BIMESTRE 

Arte  4,0 Atividade de 
aprendizagem 

Atividades de musicalização. 

DURANTE O 
BIMESTRE 

Ed. Física 10,0 Atividade de 
aprendizagem 

Participação e desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senhores Pais,  

 

Este cronograma traz o agendamento de todas as atividades avaliativas que serão realizadas durante o TERCEIRO 

BIMESTRE letivo de 2019. Havendo necessidade, a professora enviará um comunicado, antecipadamente, informando 

quaisquer alterações. Caso o aluno necessite faltar em dia de prova ou de realização de trabalho, o mesmo deverá trazer o 

atestado médico e a professora agendará o dia para a realização da mesma, ou fará a avaliação de recuperação na data 

agendada pela professora caso não tenha atestado. 

  

 Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

 

 

 

 EI e EFI 

...................................................................................................................................... 
 

Termo de recebimento 

 

Atesto ter recebido o Calendário de Avaliações do 3º Bimestre do ano de 2019 do 3° ano- turma 1, do Ensino 

Fundamental I. Ciente das minhas responsabilidades, dato e assino o termo: 

 

Aluno(a): ________________________________________________________________________Data: _____/______/2019 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 


