
 
Calendário de avaliações – Turma: 3TB – 3º Bimestre – 2022 – Prof.ª Rosiane Cardoso 

  
 

Agosto 15/08 à 19/08 

DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 

15/08 

História/Português 

Trabalho 

Procure algum objeto, brinquedo ou foto de alguma coisa que lhe traga 

uma ótima memória e que você nunca mais esquecerá. Relate, em um 

pequeno texto, o porquê lhe é tão significativo. Não esqueça de seguir as 

regras de produção textual. A folha será entregue pela professora e 

realizado em casa a parte do objeto de história e o texto em aula. 

   10.0 

16/08 

Geografia/ Trabalho 

 

Setores econômicos: Escolher um produto e classificar no setor primário, 

secundário e terciário. A folha será entregue pela professora. 
10.0 

17/08 

Ciências/Trabalho  

 

Escolha um dos 8 remédios naturais, confeccione um cartaz e apresente 

para a turma os seus benefícios. 
10.0 

18/08 Matemática/PROVA 

Cap.7 – Ideias da multiplicação 

Cap. 8 – Multiplicação (Até a página 172). 
10.0 

19/08 

Português/PROVA  

 

Cap.7 – Gênero textual (campanha, crônicas); Interpretação textual; 

Classificação das sílabas (oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas); 

Características (adjetivos); verbos; artigo definido. 

10.0 

 

Setembro 05/09 à 14/09 
 

DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 

05/09 História/PROVA Cap.9 – O centro histórico da cidade.  10.0 

06/09 Geografia/PROVA 

Cap. 10 – Atividade comercial: Comércio formal, informal e virtual.  

Cap. 11 – Responsabilidade individual e social. 
10.0 

08.09 Português/PROVA  

Cap. 8 Gêneros textual (Informativo e receita); Interpretação textual; 

Sílaba tônica e sílaba átona; Ações (verbos); Monossílabas (átonas e 

tônicas). 

10.0 

12/09 Ciências/PROVA Cap. 7 e 8 – Saúde nosso maior tesouro. 10.0 

13/09 

Matemática/PROVA 

 

Cap. 8 – Multiplicação (à partir da página 172).  

Cap. 9 – Ideias da divisão (Repartir em partes iguais; Medir; Formação 

de grupos; A divisão e a multiplicação; problemas matemáticos). 

10.0 

 

 

 

 



RECUPERAÇÕES SETEMBRO 21/09 à 27/09 
DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 

        RECUPERAÇÃO 21/09 A 28/09 

21/09 Ciências/REC. Conteúdo do Bimestre 10.0 

22/09 Português/REC Conteúdo do bimestre. 10.0 

23/09 Hist./REC Conteúdo do bimestre. 10.0 

26/09 Geog./ REC Conteúdo do bimestre. 10.0 

27/09 Matemática/REC Conteúdo do bimestre. 10.0 

 

TRABALHOS feitos em aula 

Durante as 

aulas. 
Artes 

Os trabalhos de arte serão feitos em aula e todos avaliativos, 

totalizando nota 10.0 no final do bimestre. Os alunos deverão 

trazer o material indicado na tabela de tarefas de arte que será 

entregue para os alunos, podendo acompanhar os trabalhos 

entregues, pelo visto da professora. Esta tabela estará colada 

no início da agenda do aluno para facilitar na hora de olhar os 

trabalhos solicitados. 

10.0 

Durante as 

aulas 
Religião  

As atividades do livro de religião  serão feitos em aula e todos 

avaliativos, totalizando nota 10.0 no final do bimestre. Os 

alunos deverão fazer as atividades do livro e mostrar para a 

professora. Caso o aluno falte no dia da atividade, deverá 

apresentar na próxima aula. Caso perca a história da semana, 

deverá comunicar a professora. 

10.0 

 

 

✓ Não será necessário enviar nenhum trabalho avaliativo via eclass, WhatsApp ou e-mail. 
✓ Estamos em processo de deixar os alunos com mais autonomia para realizar as atividades sozinhos, 

para isso, precisamos orientá-los na hora dos estudos e criar uma rotina. 
 

Senhores Pais, 

Seguem as avaliações do 3º bimestre, algumas avaliações serão realizadas no CPB provas, é importante que o 

aluno não perca o prazo nas datas avaliativas e esteja com seu usuário e senha anotado na agenda; 

Façam o acompanhamento do cronograma e quaisquer dúvidas entrem em contato com a professora ou o 

setor pedagógico do CAP. 

AVALIAÇÃO CONTÍNUA 

Educação Física 

 

Projeto de Vida 

 

Música 

 

Inglês 

Durante as aulas serão avaliadas 

TAREFAS DIVERSAS. Ao final do 

bimestre as atividades vão totalizar 

10.0 pontos. Caso o aluno falte poderá 

realizar a tarefa na aula seguinte. 

 A última data para realização das 

atividades será 14/09, após a data 

final não será possível. 

10,0 
 
 
 
10,0 
 
 
 
10,0 
 
 
10,0 

Todo o conteúdo do bimestre 



• O cronograma poderá sofrer algumas alterações quanto a datas e conteúdo, porém se isso ocorrer, os alunos 

serão comunicados antecipadamente através de comunicado via agenda. 

• As provas de recuperação serão realizadas para TODOS os alunos, principalmente para aqueles que não 

atingirem a média em alguma prova/trabalho realizada durante o bimestre. 

• Religião e artes – não haverá recuperação – o aluno deverá apenas entregar os trabalhos conforme orientado 

acima. 

• Não esqueça de identificar o nome no trabalho a ser entregue!!!! 

 

 

Com carinho! 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


