
 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES EPRODUTIVIDADES 

 
4º BIMESTRE DE 2019 

3º ANO A/B/C/D 
 

O aluno que faltar no dia da avaliação, deverá fazer o requerimento para realizar a avaliação substitutiva, pagar a taxa de R$ 
40,00 na tesouraria ou apresentar atestado médico em até 2 dias uteis a contar da data da prova ao SOE. 

 
Caso não seja efetuado o pagamento ou apresentação do atestado médico no prazo determinado, o aluno será encaminhado 

automaticamentepara recuperação. 

 

AV1 / REC1 

 
DATA DISCIPLINA DATA 

REC 
CONTEÚDO 

24/10  
Português 

29/11 -Tela 
-Poema 
-Rima 
-Charge 
-Ortografia; M antes de P e B 

25/10 Ciências  02/12 -Plantar para colher 
Estudar caderno e livro páginas 114 a 125 
 

28/10 História 03/12 -As primeiras cidades brasileiras 
Estudar caderno e livro páginas 58 a 66 
 

29/10 Geografia 04/12 -Onde estão as águas/ As águas dos rios 
Estudar caderno e livro páginas 80 à 97 
 

30/10 Matemática 05/12 -Mais multiplicação 
Estudar caderno e livro páginas 154 a 168 
 

31/10 Religião 02/12  -Nosso único Deus/ Duelo de fé / Comunicação 
eficaz/ Lugar de Adoração. 
Estudar caderno e livro páginas 62 a 69 
 

11 a 
15/11 

Inglês (no 
dia da 
aula) 

29 
a05/12 
(No dia 
da aula) 

Unidade 4  (Lessons 13,14,15 e 16) – Places, Place 

Adverbs, Days of the Week and Wh Questions. Pages 

62,63,66,67,71. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

AV2 / REC2 

 
DATA DISCIPLINA DATA 

REC 
CONTEÚDO 

21/11 Português 29/11 - Interpretação de texto 
-Histórias em quadrinhos 
-Significado das palavras (Uso do dicionário) 
-Uso dos porquês 
-Fonema e Grafema 
-Ortografia: S, SS, R, RR 
 

22/11 Ciências  02/12  -Alimentos industrializados 
Estudar caderno e livro páginas 127 a 135 
 

25/11 História 03/12 -As cidades e a passagem do tempo 
Estudar caderno e livro páginas 67 a 76 
 

26/11 Geografia 04/12 - A importância das plantas / Atividades extrativas 
Estudar caderno e livro páginas 88 a 104 
 

27/11 Matemática 05/12 -Medidas e comparações   

Estudar caderno e livro páginas 172 a 188 
 

 
 
 
 

 

                                                            PRODUTIVIDADES 

Disciplina Conteúdo 

Português 

04 a 08/11 

2,0 Caderno–(listas de exercícios, intervenções feitas e estética) 
2,0 Fichas do projeto ler é uma aventura.  
3,0. Paradidático: Perguntas de Aninha- PROJETO CPB 
3,0 Produtividade - produção textual –  CPBEDU.ME 

Artes 

04 a 08/11 

2,0 Caderno 
2,0 livros  
6,0 Produtividade trabalho manual 
10,0 – Trabalho em classe - folha de atividade. Data de entrega: 
30/10/19  

Ciências 

04 a 08/11 

2,0 Caderno – resumos dos capítulos e estética 
2,0 Livro -projetos práticos – Livro página 126 
3,0 Lista de exercícios 
3,0 – Trabalho em classe. Página 140 e 141 ou 146 

Religião 

04 a 08/11 

2,0- Livros– Capítulos: 26 a 34 
3,0- Projeto PMDE  
5,0 – Produtividade (Em grupos, escolher uma história e fazer uma 
dramatização). 

História 

04 a 08/11 

2,0 – Resumo do cap. 10 em folha de almaço.  
2,0 –Livro – correções 
3,0 Lista de exercícios:  
3,0 – Trabalho em classe – sugestão do livro - Página 77 e 78 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Geografia 

04 a 08/11 

2,0 Caderno–resumos dos capítulos (15) e estética 
2,0 Livro–correções  
3,0 Lista de exercícios:  
3,0 – Trabalho em classe sugestão do livro. Página 112 – Exercício 7 
(Pesquisa e cartaz). 

Matemática 

04 a 08/11 

1,0 Caderno– listas de exercícios 
1,0 Livro - correções 
2,0 MMP – Roteiro de atividades 
3,0 Lista de exercícios:  
3,0 Produtividade: projeto em classe. cpbedu.me (Atividade prática 
1. Lugar de criança também é na cozinha. 

Inglês 

04 a 08/11 

Participação em sala de aula, livro completo, caderno completo, e atividades 

em folha dadas pela Teacher./ Atividade Avaliativa com o conteúdo do 

Bimestre. ./ Livro paradidático Nosso Amiguinho 

Música  

04 a 08/11 

Produtividades do livro e caderno e folha de atividade em classe. 

Critérios de 

avaliação de 

produtividades. 

Cadernos: conteúdos completos até a data solicitada, capricho, correções com 
datas e capa de abertura. 
Livros:  Correções, datas, vistos e conteúdos completos até a data solicitada. 
Lista de exercício: Em classe. Atividades realizadas após a data marcada, terão 
redução de 30% do valor total descriminado.  
Trabalhos/ projetos: capa, conclusão, bibliografia, conteúdo, estética e 
procedimentos. 
Todos os trabalhos apresentados após a data descrita terão redução de 30% do 
valor total.  
Todas as produtividades terão prazo máximo de recebimento até 14/11/2019. 
 


