
 
 
 
 
 

 
 

Porto Alegre, 17 de março 2021. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E AVALIAÇÕES do 1º Bimestre 3° ano- T. 35 
 

Data para 
entrega 

Disciplina: Atividade 
a ser 

realizada: 

Dicas do Professor para pesquisa Peso: 

23/03/2021 
terça-feira 

Arte Trabalho Utilizando folhas de árvore, monte um 
desenho bem criativo. Cole em uma folha 
e poste no e-class. Faça tudo com muito 
capricho e organização. 
Algumas ideias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,0 

29/03/2021 
segunda-feira 

 Trabalho História em quadrinhos: Usando a metade 
de uma cartolina, monte uma história em 
quadrinhos com imagens, fala em balões, 
sinais de pontuação, expressões faciais. O 
tema é livre. Seja criativo e muito 
caprichoso. Pinte deixando bem colorido e 
divertido. A história deverá contar seis 
quadrinhos, preenchendo todo o espaço 
da metade de cartolina. Poste na data 
marcada. 

10,0 

31/03/2021 
quarta-feira 

Ensino 
Religioso 

Trabalho Livro de Religião: Realizar a atividade da 
página 12 com capricho. Recortar e montar 
o molde do baú enviado pelo e-class, um 
papel pequeno, escrever e recortar cinco 
palavras que demostram boa amizade e 
colocar dentro do baú. Apresentar na aula 
de zoom no dia marcado. Postar no e-
class o livro e o baú. 

10,0 

05/04/2021 
segunda-feira 

Matemática Trabalho  Atividade será enviada na data por link do 
google forms pela professora. 

10,0 



05/04/2021 
segunda-feira 

Geografia Trabalho  Escolher um dos temas abaixo: 
1- Campo 
2- Cidade 
Montar uma pequena maquete sobre o 
tema escolhido (pode ser do tamanho de 
uma caixa de sapato). Na data marcada, 
levar para a aula de zoom para contar o 
porquê de sua escolha e relatar as 
diferenças entre campo e cidade. Postar 
foto no e-class.   

10,0 

09/04/2021 
sexta-feira 

Português Trabalho  Leitura e interpretação de texto. Ler o livro 
enviado pelo e-class em pdf. A atividade 
de interpretação será enviada por link do 
google forms na data marcada pelo e-
class.  

10,0 

12/04/2021 
segunda-feira 

História Prova 
Bimestral 

Capítulo 1 – As comunidades. Página 58 a 
68 
Capítulo 2 – Minha rua. 
Página 69 a 71 

10,0 
 

13/04/2021 
terça-feira 

Geografia Prova  
Bimestral 

Capítulo 1 – A vida na cidade. Página 81 a 
86 
Capítulo 2 – A vida no campo. 
Página 90 a 102 

10,0 

14/04/2021 
quarta-feira 

Ciências Prova  
Bimestral 

Capítulo 1 – Terra: nosso lar. 
Página 115 a 120 
Capítulo 2 – paisagens no Planeta. 
Página 124 a 133 

10,0 

15/04/2021 
quinta-feira 

Matemática Prova  
Bimestral 

Par ou ímpar, sinal maior ou menor, 
sequencia, ordem crescente e 
decrescente, composição e decomposição 
dos números, unidade, dezena e centena. 

10,0 

16/04/2021 
sexta-feira 

Português Prova 
Bimestral  

Leitura, interpretação e gramática. 
Tipos de texto (história em quadrinhos, 
verbete, poema e diário). 
letra maiúscula, ordem alfabética, 
parágrafos, sinais de pontuação, uso do H. 
 

10,0 

19/04/2021 
segunda-feira 

Religião Trabalho  Montar um pergaminho (bíblia dos tempos 
antigos). Usar palitos de churrasco para 
enrolar as laterais. Escolher dois versos da 
bíblia que mais gosta e escrever na parte 
de dentro. Usar letra cursiva. Fazer com 
muito capricho. Na data marcada,  
postar a foto no portal. 
Link para tirar ideias. 
https://www.youtube.com/watch?v=MVGHUjgfpwM&t=133s 
 

10,0 

20/04/2021 
terça-feira 

Arte Trabalho  Releitura da obra “ O grito” de Edvard 
Munch. Pesquise a pintura “O grito”, em 
uma folha desenhe o fundo da obra 
fazendo a releitura, tire uma foto sua na 
posição igual ao da obra e posicione no 

10,0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MVGHUjgfpwM&t=133s
https://www.google.com/search?sa=X&bih=767&biw=1423&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk039_iWmNNvHhFDiWOYbkyiNgta_nA:1615324895761&q=Edvard+Munch&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwzjs9T4gAxjfKKC7QUMsqt9JPzc3JSk0sy8_P0E4tK4otTizJTi62AzMzikkWsPK4pZYlFKQq-pXnJGTtYGQF6vJT2SwAAAA&ved=2ahUKEwj57e6UkqTvAhWZJbkGHXIkDlIQmxMoATAoegQIFRAD
https://www.google.com/search?sa=X&bih=767&biw=1423&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk039_iWmNNvHhFDiWOYbkyiNgta_nA:1615324895761&q=Edvard+Munch&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwzjs9T4gAxjfKKC7QUMsqt9JPzc3JSk0sy8_P0E4tK4otTizJTi62AzMzikkWsPK4pZYlFKQq-pXnJGTtYGQF6vJT2SwAAAA&ved=2ahUKEwj57e6UkqTvAhWZJbkGHXIkDlIQmxMoATAoegQIFRAD


 

 O cronograma de avaliações está sujeito a possíveis alterações de datas ou 
conteúdo. Qualquer mudança será informada com antecedência. 

 
 

Atenciosamente, 
Professora Aline Martins 

desenho da releitura que você fez.   

22/04/2021 
quinta-feira 

História Trabalho  Espaço público: Pesquisa sobre a feira da 
Expointer RS. 
 A folha com a pesquisa será enviada pela 
professora pelo e-class. Postar na data 
marcada. 

10,0 

23/04/2021 
sexta-feira 

Ciências Trabalho  
 

Globo terrestre de jornal: Fazer a atividade 
da página 116 do livro. Fazer um pequeno 
vídeo usando o globo que você montou e 
explicando como acontecem os dias e as 
noites. Você pode usar uma lanterna para 
ajudar na explicação. 
 

10,0 


