
 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES – 4° BIMESTRE – 2018 – 3° ano – turma 3 
 

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. 
Para as atividades de aprendizagem que serão realizadas em casa, a professora enviará um bilhete via agenda com as 
orientações necessárias para a realização das mesmas.  
 

CIÊNCIAS 

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  

Durante o 
bimestre 

3,5 Atividade de 
aprendizagem I 

Trabalho I- Participação na horta do colégio. 

09/10 10,0 Prova I 1ª Avaliação – Plantar para colher – Capítulo 10, páginas 137 a 144. 

18/10 3,5 Atividade de 
aprendizagem II 

Trabalho II- A conservação de alimentos dentro e fora da geladeira. Atividade 

prática das páginas 156 e 157. (Em sala de aula)      

07/11 10,0 Prova II 2ª Avaliação- Alimentos industrializados – Capítulo 11, páginas 146 a 149. 

A tecnologia nos alimentos – Capítulo 12, páginas 153 a 165. 

25/10 3,0 Atividade de 
aprendizagem III 

Trabalho III-    Pesquisa sobre os produtos alimentícios na página 164 e 165. 

Em casa 

 
HISTÓRIA  

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  

02/10 3,0 Atividade de 
aprendizagem I 

Trabalho I- Escrever as transformações na cidade de Curitiba ao longo do 
tempo. (Em sala de aula) 

23/10 3,5 Atividade de 
aprendizagem II 

Trabalho II- Produção de um poema ou canção da história da sua cidade. 
Livro página 80. (Em casa) 

23/11 3,5 Atividade de 
aprendizagem III 

Trabalho III- Confeccionar um folder turístico de Curitiba. (Em sala de aula) 

08/11 10,0 Prova  Avaliação-  O tempo passa nas cidades – Capítulo 11, páginas 66 a 73. 
De onde surgiram as cidades? – Capítulo 12, páginas 74 a 77. 
Cada cidade com o seu nome – Capítulo 13, páginas 78 a 83. 

 
GEOGRAFIA 

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  

22/10 3,0 Atividade de 
aprendizagem I 

Trabalho I- Pesquisa sobre direitos e deveres dos pedestres. 

06/11 3,5 Atividade de 
aprendizagem II 

Trabalho II- Produção de um poema ou canção da história da sua cidade. 

(Em casa) 

13/11 3,5 Atividade de 
aprendizagem III 

Trabalho III- Jogo: trilha para conhecer o bairro. 

19/11 10,0  Prova  Avaliação- Organização das ruas – Capítulo 11, páginas 168 a 172. 

Aonde vai tanta gente? – Capítulo 12, páginas 173 a 177. 
Sons e ruídos da cidade – Capítulo 13, páginas 178 a 183. 

 
MATEMÁTICA  

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  

11/10 10,0 Prova I 1ª Avaliação- Adição e subtração (exercícios do caderno). Multiplicação por 0 

e 1; Algoritmo: multiplicação sem e com reagrupamento; Medida de tempo, 
páginas 190 a 212. 
 

14/11 3,5 Atividade de 
aprendizagem I 

Trabalho I- Jogo matemático. (Em sala de aula) 

12/11 10,0 Prova II 2ª Avaliação- Adição e subtração (exercícios do caderno). Medidas e 

comparações; Imagens e movimentos, páginas 213 a 233. 
 

09/10 3,5 Atividade de 
aprendizagem II 

Trabalho II- Exercícios de aprendizagem. (Em sala de aula) 

28/11 3,0 Atividade de 
aprendizagem III 

Trabalho III- Confecção de um mosaico. (Em sala de aula) 



 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  

16/10 10,0 Prova I 1ª Avaliação- Leitura e interpretação de texto; Substantivos Primitivo e 
derivados; Verbos; Adjetivos; Plural e singular; Ortografia: Uso do M ou N, S 
ou SS.- Estudar pelo caderno. 

Durante o 
bimestre 

 

3,5 Atividade de 
aprendizagem I 

Trabalho I- Produções textuais: prosa, poema e biografia. (Em sala de aula) 

21/11 10,0 Prova II 2ª Avaliação- Leitura e interpretação de texto; Pontuação; Substantivos 

compostos (uso do hífen); Dígrafos, Encontros consonantais.  Ortografia: Uso 
do X, R ou RR. Estudar pelo caderno. 

Durante o 
bimestre 

 

3,0 Atividade de 
aprendizagem II 

Trabalho II- Projeto de leitura em sala de aula. 

20/11 
 

3,5 Atividade de 
aprendizagem III 

Trabalho III- Paradidáticos “3 Marias, 3 bolos, 3 meninos” e “O garoto da 
camisa vermelha”. 

 
 

 

ENSINO RELIGIOSO 

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  

Durante o 

bimestre 

3,0 Atividade de 

aprendizagem I 

Trabalho I- Participação na horta do colégio, comportamento e dedicação. 

01/10 3,5 Atividade de 

aprendizagem II 

Trabalho II- Maravilhas criadas por Deus, livro página 60. (Em casa) 

17/10 3,5 Atividade de 

aprendizagem III 

Trabalho III- Quebra cabeça lugar de adoração. (Em sala de aula) 

 
ARTE 

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  

23/11 3,5 Atividade de 

aprendizagem I 

Trabalho I- Confeccionar um fôlder turístico de Curitiba. (Em sala de aula) 

 

28/11 3,5 Atividade de 

aprendizagem II 

Trabalho II- Confecção de um mosaico. (Em sala de aula) 

Final do 

bimestre 

3,0 Atividade de 

aprendizagem III 

Trabalho III- Musicalização  

 
LÍNGUA INGLESA 

Data Valor Tipo de avaliação Conteúdos  

22/10 

 

5,0 Atividade de 

aprendizagem  

Celebration Time – página 70. Os alunos deverão recortar e colar no espaço 
correto a imagem de um presépio. Depois relacionar as palavras ao número 
da imagem correspondente. 

05/11 

 

5,0 Atividade de 

aprendizagem  

It´s Christmas Time – página 74. Os alunos deverão recortar e colar as figuras 
montando uma árvore de Natal. Ao redor, deverão escrever o nome de amigos 
de quem eles gostem. 

19/11  

 

10,0 Prova  Unit 4 – “Christmas at the Town” – as páginas a serem estudadas serão 
enviadas via agenda na semana que antecede a data da prova.  

 
SUBSTITUTIVAS 

Data Valor Recuperação Conteúdos  

22/11 10,0 Matemática Os mesmos conteúdos das provas. 

26/11 10,0 Geografia Os mesmos conteúdos das provas. 

27/11 10,0 Ciências Os mesmos conteúdos das provas. 

28/11 10,0 Português Os mesmos conteúdos das provas. 

29/11 10,0 História Os mesmos conteúdos das provas. 

03 e 04/12 10,0 Língua Inglesa Os mesmos conteúdos das provas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Senhores pais,  

 

Este cronograma traz o agendamento de todas as atividades avaliativas que serão realizadas durante o 4º bimestre letivo 

de 2018. 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 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. 

 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.  

 Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

 Atenciosamente,  

 

Equipe Pedagógica 

 

EI e EFI 

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

Termo de recebimento 

 

Atesto ter recebido o Calendário de Avaliações do 4º Bimestre do ano de 2018 do ____ano- turma ____, do Ensino 

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

 

Aluno(a): 

___________________________________________________________________________________________________  

Data: _____/______/2018 

 

Assinatura do Responsável: 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


