Comunicado 005/2020

Curitiba, 17 de fevereiro de 2020.

Prezados pais ou responsáveis,
Assunto: Cronograma de Avaliações 1º Bimestre - 3ºanos.
Este cronograma traz o agendamento de todas as atividades avaliativas que serão realizadas durante o primeiro
bimestre letivo de 2020. Havendo necessidade, a professora enviará um comunicado, antecipadamente, informando quaisquer
alterações. Caso o aluno necessite faltar em dia de prova, o mesmo deverá trazer o atestado e a professora agendará o dia
para a realização da mesma, ou fará 2ª chamada ou avaliação de recuperação na data agendada pela professora caso não tenha
atestado.
Os trabalhos deverão ser entregues no dia estipulado, caso não seja entregue no dia marcado, o aluno ficará sem nota. O
Trabalho só será aceito em caso de apresentação de Atestado Médico.
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. NÃO
SERÃO ACEITOS TRABALHOS APÓS A DATA DO CRONOGRAMA.
De acordo com o Regimento Escolar- “Todo aluno tem direito, independentemente da nota alcançada, de participar da
prova de recuperação, sendo que será considerada a nota maior entre elas. Será enviado um comunicado para os alunos que
ficarem em recuperação, média abaixo de 7,0. Os conteúdos serão os mesmos de cada uma das provas.
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Língua Portuguesa
Prova 1
Valor 10,0

CONTEÚDO: Leitura, interpretação de texto, substantivo próprio,
adjetivos, interjeições, Sinais de pontuação, uso de maiúscula e
minúscula, ordem alfabética.

Prova 2
Valor 10,0

CONTEÚDO: Leitura, interpretação de texto, uso do H inicial, uso de S e
SS, verbos no gerúndio, uso de L e U, Sinais de pontuação (uso do
travessão), Uso de S com som de Z.

Atividade sobre
paradidático
Valor 10,0

PARADIDÁTICO: A Cantina de Dona Calabresa (Liana Leão).
Em casa, o aluno deverá confeccionar um cartaz, sobre a importância da
alimentação saudável, incentivando as pessoas a mudar seus hábitos. O
cartaz deve conter: que tipo de alimentos devemos escolher com mais
frequência, por que devemos escolher alimentos saudáveis, dicas e
curiosidades nutricionais, sugestão de pratos e receitas saudáveis (não

Rua Fernando de Noronha, 470
Santa Cândida – Curitiba – Paraná
CEP: 82640-350
(41) 3051-8620

esquecer de colocar imagens para ilustrar).
Os cartazes deverão ser escritos com a letra do aluno e trazidos na data
prevista no cronograma acima para serem expostos no colégio.
Professoras colocarão em pasta do aluno relatório com as fotos da
apresentação.
Atividades de
produção textual I
Valor 10,0

GÊNERO: História em quadrinhos
São 4 atividades que deverão constar na pasta: 1. Pesquisa. 2. Produção
textual coletiva. 3. Produção textual individual. 4. Reescrita da produção
individual
Em casa: Pesquisa de 2 a 3 exemplos do gênero a ser estudado (história
em quadrinhos), que deve ser entregue à professora na data que consta
no cronograma e produção individual (citada no item anterior).
Em sala: produção coletiva da história em quadrinhos, Correção do que
for necessário da produção individual após a entrega deste. Conforme
datas do cronograma.

Atividades de
produção textual II
Valor 10,0

Gênero : Poema

São 4 atividades que deverão constar na pasta: 1. Pesquisa. 2. Produção
textual coletiva. 3. Produção textual individual. 4. Reescrita da produção
individual
Em casa: Pesquisa de 2 a 3 exemplos do gênero a ser estudado (poema
), que deve ser entregue à professora na data que consta no cronograma
e produção individual (citada no item anterior).
Em sala: produção coletiva do poema , Correção do que for necessário
da produção individual após a entrega deste. Conforme datas do
cronograma.
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Matemática

Prova 1
Valor 10,0

CONTEÚDO: Classificação de números: maiores que e menores que,
antecessor e sucessor, pares e ímpares, composição e decomposição de
números, situações-problema, adição e subtração.

Prova 2
Valor 10,0

CONTEÚDO: Unidade, dezena e centena, o milhar, multiplicação e
divisão, situações-problema, escreva como se lê, figuras geométricas
espaciais: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera.

Atividade avaliativa
Valor 10,0

Em sala: Situações-problema com adição, subtração, multiplicação e
divisão.
Ciências

Prova
Valor 10,0

CONTEÚDO: Biodiversidade, Florestas, Desertos, Amazônia, Mata
atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampas e Pantanal.

Maquete e
apresentação
Valor 10,0

Em casa, o aluno deverá escolher uma das paisagens encontradas no
Brasil (Amazônia, Mata atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampas, Pantanal)
e confeccionar uma pequena maquete (30cm x 30cm), contendo as
principais características de animais e plantas da paisagem escolhida.
Em sala, o aluno apresentará sua paisagem e 4 características que, para
ele, são mais relevantes.
História

Prova
Valor 10,0

CONTEÚDO: História: Grupos de convívio, As pessoas e os espaços
públicos, Os prestadores de serviços e os serviços públicos.
CONTEÚDO: História: Minha rua, A rua da minha escola

Trabalho de História
Valor 10,0

Em casa, o aluno deverá pesquisar junto com sua família, que tipo de
brincadeiras ou brinquedos, seus pais ou responsáveis utilizavam quando
crianças. Pode ser feito com os avós se preferirem.
O registro deve ser feito no papel almaço (a professora enviará com
antecedência), contendo: o nome do aluno, com que pesquisou (pai, mãe,
tio/tia, avô/avó, etc.), o nome do brinquedo ou da brincadeira, como se
deve brincar.
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Em sala de aula, cada aluno deverá ensinar aos demais a brincadeira
escolhida.
Caso seja um brinquedo, o aluno deverá confeccioná-lo e trazer para
ensinar os colegas a brincar.
Esta atividade é referente ao “investigue” solicitada na pg. 71 do livro.

Geografia
Prova
Valor 10,0

CONTEÚDO: Geografia: O que é uma cidade, Construindo e
desenvolvendo cidades, A cidade no Município.
Vida no campo, Paisagem rural, Onde se produz, Problemas no campo,
Problemas na cidade.

Trabalho de
Geografia
Valor 10,0

Em casa, em papel criativo A3 (será enviado pela professora com
antecedência), o aluno deverá fazer um cartaz, contendo uma breve
pesquisa sobre uma Festa ou Feira Agropecuária que aconteça em nosso
Estado.
Ela deve conter: Nome da festa ou feira, onde acontece, por que acontece
(qual a finalidade), 2 a 3 curiosidades sobre ela, fotos ou imagens para
ilustrar.
O cartaz deve estar nas normas aprendidas em língua portuguesa e ser
escrito com a letra do aluno.
Em sala, o aluno fará um breve relato sobre sua pesquisa.
Esta pesquisa é referente à atividade solicitada na pg. 104 do livro.
Ensino Religioso

Atividades I em sala
Valor 10,0

Todas as atividades realizadas do livro devem estar preenchidas e
coloridas. Mapa do tesouro, Pérola de valor, Encontrando um tesouro, O brilho
do tesouro.

Atividades II em sala Todas as atividades realizadas do livro devem estar preenchidas e
Valor 10,0
coloridas. Coragem a toda prova, Bíblia para todos, Pão sobre as águas,
Guarde no coração.
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Artes

Coral e
Musicalização
Valor 10,0
Globo terrestre de
jornal
Valor 10,0
Valor 10,0

Atividades realizadas com o professor Ricardo nas disciplinas de Música
e Coral.
Em casa, os alunos irão confeccionar um globo terrestre de jornal,
conforme consta no livro, pg. 116 e fazer o relatório (Minhas descobertas),
na pg. 117. Apresentar em sala o globo e suas descobertas.
Demais atividades de artes realizadas no caderno .
Língua Inglesa

19.03- ATIVIDADE
AVALIATIVA- VALOR
10,0

Será feita em sala com consulta ao material didático e auxílio da Professora. É
necessário, mesmo que seja com consulta, que o aluno revise o conteúdo em
casa antes de realizar a atividade.
CONTEÚDO:
Unit 1 – Colors, school supplies.
Páginas sugestivas para estudo: 9,12,14,16 + caderno.

02.04- PROVA- VALOR
10,0

CONTEÚDO:
Unit 1 – Days of the week and School Subjects
Páginas sugestivas para estudo: 10,11,16,17,20 + caderno.

16.04- RECUPERAÇÃOValor 10,0

CONTEÚDO:
Unit 1 – Colors, school supplies.
Páginas sugestivas para estudo: 9,12,14,16 + caderno.
Unit 1 – Days of the week and School Subjects
Páginas sugestivas para estudo: 10,11,16,17,20 + caderno.

Rovena Carniatto
Diretora- Ato 3955/2019
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Alessandra Oliveira
Coordenadora Pedagógica

