
 
 
 
 

 
 

1 
 

Cronograma de Avaliações  4º BIMESTRE 

Ano letivo 2019:  Série: 3º Ano C Professor(a):  Tereza dos Santos Silva 

 

Avaliações AV1 

DISCIPLINA DATA RECUPERAÇÃO CONTEÚDO 

História 21/10/2019 
02/12/2019 As primeiras cidades brasileiras - Páginas 58 á 66 

 

Geografia 22/10/2019 
03/12/2019 Onde estão as águas páginas / As águas dos rios - Páginas 80 á 97 

 

Ciências 23/10/2019 04/12/2019 Plantar para colher – Págs 114 a 135 

Língua 

Portuguesa 24/10/2019 

05/12/2019 Gramática - Grau comparativo dos adjetivos: igualdade, 

inferioridade e superioridade - Ortografia CA/QUE/ QUI / CO/ CU - 

Concordância verbal e nominal - Produção de texto - Poema / 

Poesia – Ditado – Interpretação de texto. 

Matemática 25/09/2019 
06/12/2019 Mais multiplicação / Medidas de tempo - Páginas 155 á 178 

 

 

Avaliações AV2 

DISCIPLINA DATA RECUPERAÇÃO CONTEÚDO 

História 14/11/2019 
02/12/2019 Cap. 11 - As cidades e a passagem do tempo - págs. 67 a 71 - 

Transformações nas cidades - págs. 72 a 76 

Geografia 18/11/2019 03/12/2019 A importância das plantas. Atividades extrativas. Livro, p. 98 a 112 

Ciências 19/11/2019 
04/12/2019 Capítulos 2/3 – Alimentos Industrializados e Tecnologia dos 

alimentos – Livro páginas 127 a 147. 

Língua 

Portuguesa 21/11/2019 
05/12/2019 Verbos tempo presente, passado e futuro, concordância verbal e 

nominal, ortografia S/SS  , C/Ç e X - interpretação de texto, 
produção de texto (Bilhete) – Ditado 

Matemática 22/11/2019 
06/12/2019 Capítulos 11/12– Medi das de temperatura, Imagens e 

movimentos. Livro páginas 179 á 200 

Inglês 19/11/2019 03/12/2019 Places, places adverbs, days of the week, WH questions. 
 

PRODUTIVIDADES 

DISCIPLINA DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE E VALOR 

História 

Recorte e colagem de 2 produtos agrícolas, 2 minerais e 2 produtos industriais. (1,0 pela letra 

legível, 1,0 pelo conteúdo e imagens).  

Aqui onde eu vivo. Pág 64 do livro - (1,0 pelo capricho, 1,0 pela imagem pedida) 
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Recorte de imagens de Tipos de moradias – Meios de transportes e Vestuário que hoje em dia 
são diferentes do passado. (1,5 para respostas compatíveis com o conteúdo, 1,5 pela imagem 
e capricho) 

Geografia 

Conteúdo: Pesquisa a respeito da ilha mais próxima de onde você mora. 1,0 pela letra legível, 

1,0 pelo conteúdo - : Pesquisa sobre qual recurso natural vegetal típico da cidade. Livro p. 106 

- 1,0 pela letra legível, 1,0 pelo conteúdo e imagens -: Cartaz Individual sobre fontes de águas 

correntes e paradas -  1,5 pelo capricho, 1,5 pela criatividade do cartaz. 

Ciências 

Conteúdo:– Apostila págs. 148 e 149 (1,0 pela participação no projeto, 1,0 pelo capricho, 1,0 

pelas respostas). (1,0 pelo prazo de entrega cumprido, 1,0 pelo capricho, 1,0 pelas respostas). 

Conteúdo: Pesquisa sobre como os alimentos são conservados? Aditivos, tipos de 

conservantes, embalagens... colocar imagens. (1,0 pelo capricho, 1,0 pelas imagens) 

Conteúdo: Pesquisa sobre defensivos agrícolas. Quais tipos, como são usados, o que fazem 

com nossa saúde...  colar imagens -1,0 pelo capricho com a letra, 1,0 pelas imagens) 

Língua 

Portuguesa 

Conteúdo: Grau comparativo dos adjetivos: igualdade, inferioridade e superioridade / Verbos 

tempo presente, passado e futuro. - : 1,0 para a letra legível, 1,0 para conteúdo do resumo. 

Conteúdo: Paradidático Descobertas de Aninha - : 1,0 para a letra legível, 1,0 para conteúdo 

do resumo. 

Conteúdo: Bilhete - 1,0 para a letra legível, 1,0 para conteúdo. 

Conteúdo: Uso dos porquês no caderno – 0,5 para a letra legível, 0,5 para conteúdo 

Matemática 

Atividade em folha – Medidas de tempo (1,0 pelo capricho e 1,0 pela data de entrega no 

prazo) - (1,0 pelo capricho, 1,0 pelas imagens) 

Conteúdo: Atividade em folha – Medidas de temperatura - (1,0 pelo conteúdo correto, 1,0 

pela letra/números legíveis.) 1,0 pelo capricho com a letra, 1,0 pelas imagens) 

Conteúdo:– Apostila págs. 155 à 200 (1,0 pela participação no projeto, 1,0 pelo capricho, 1,0 

pelas respostas). 1,0 pelo prazo de entrega cumprido, 1,0 pelo capricho, 1,0 pelas respostas). 

Conteúdo: Atividade em grupo feitas com o MMP e registradas no caderno. - (1,5 pelo acerto 
da atividade e 1,5 pelo trabalho em grupo) 

Arte 

Releitura de uma obra de Romero Brito com tinta – 5,0 pelo capricho e 5,0 pela data de 

entrega. 

Conteúdo: Releitura da obra O abraço de Romero Britto - 1.5 pelo capricho, 1.5 pela 

criatividade na composição. 

Conteúdo: Criar uma escultura de massinha: 0.5 pelo capricho, 0.5 pela criatividade na 

composição. 
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Conteúdo: Ilustrar o Hino Nacional Brasileiro por meio de desenhos ou colagens. 

1.5 pelo capricho, 1.5 pela criatividade na composição. 

Ensino Religioso 

Exercício da pág 66 (1,0 pelo capricho e 1,0 pela data de entrega no prazo) 

Exercício da página  97- Referente a pág 68 (1,0 pelo conteúdo compatível com o pedido, 1,0 

pelo capricho) 

Conteúdo: Pág 101 - Referente a pág 78(1,5 pelo capricho e 1,5 pela pontualidade da entrega) 

Inglês * Tarefas de casa e classe: Places, places adverbs, days of the week, WH questions. (3,0); 
* Atividades do Gibi Nosso Amiguinho (7,0) 

Música 

* Avaliação das atividades feitas no Livro de Música, juntamente com os exercícios executados 
em grupo de acordo com o plano proposto. (5,0); 
* Avaliação da participação do aluno nas brincadeiras com parlendas, músicas, trabalhos e 
apresentação em grupo, exercícios rítmicos envolvendo bandinha, objetos e percussão 
corporal, releituras baseadas em músicas eruditas. (5,0). 

PARADIDÁTICO DO BIMESTRE: 

Título: As descobertas de Aninha Autor: Heber de Oliveira 

 

Editora: Casa Publicadora Brasileira 

 

SUBSTITUTIVA DO BIMESTRE 

Requerimento AV1: 29/10/2019 AV2: 25/11/2019 

Aplicação AV1: 31/10/2019 AV2: 27/11/2019 

ATENÇÃO: Para realização da prova substitutiva, o aluno deverá apresentar atestado médico ou realizar o pagamento no valor de 

R$40,00, autorizando a aplicação desta dentro do prazo estipulado conforme as datas acima. Caso o aluno não apresente atestado ou 
não realize o pagamento, perderá o direito de realizar esta prova e fará diretamente a prova de recuperação para compor a nota do 
bimestre vigente. 

 

“O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus 

interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a 

verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.” 
1 Coríntios 13:4-7 

 

https://www.suabiblia.com/versiculo/1_corintios_13_4-7/

