
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 

DATA CONTEÚDO: Capítulo 4 – Cada bairro uma história – Quilombos na cidade – 
Bairros indígenas – Imigração na formação dos bairros – Págs 58 a 67 06/05 

 

Estudar:       LIVRO        CADERNO  

 

GEOGRAFIA 

DATA CONTEÚDO:   Capítulo 4 e 5 – A paisagem em transformação – O valor da 
paisagem – Paisagem em destaque – Págs 82 a 96 07/05 

 

Estudar:       LIVRO        CADERNO  

 

CIÊNCIAS 

DATA CONTEÚDO:  Capítulo 4 e 5 – Classificação dos Animais e o Corpo Humano – 
Págs 114 a 138 
 

08/05 
 

Estudar:       LIVRO        CADERNO  

 

PORTUGUÊS 

DATA CONTEÚDO: Gênero, número e grau do substantivo – Produção e Interpretação de 

texto – Ditado ortografia T/D  
09/05 
 

Estudar:       LIVRO        CADERNO  

 

MATEMÁTICA 

DATA CONTEÚDO: Capítulo 4 e 5 – Adição – O algoritmo na adição -Subtração sem e 
com reagrupamento – Algoritmo na subtração – Págs 155 a 184 10/05 

 

Estudar:       LIVRO        CADERNO  

 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES - AV1 

Professora:   Ruth Maria de Oliveira Frias                Turma:   3º A         Bimestre:  2º 

Período: Maio/2019 

 
COLÉGIO ADVENTISTA DE DIADEMA                                                                           
Rua Manoel da Nóbrega, 400 – Centro – Diadema - SP                                                                                                                                                                             

CEP 09910-720 - Telefone: (11) 4099-6800 - E-mail: diadema@ucb.org.br                                                                                                                      
Site: diadema.educacaoadventista.org.br 



PRODUTIVIDADE 

DATA CONTEÚDO:  
 
Artes: 

Roteiro para o trabalho Avaliativo de Artes - 2º Bimestre 
Tema: Claude Monet 
Data para entrega: 27/05/2019 -  2ª FEIRA 
Valor do trabalho: 10 pontos 
O que deve pesquisar: 
  •Nome completo do artista 
  •Nascimento  
  •Ano de sua morte 
  •Cidade de origem e nacionalidade 
  •Qual movimento artístico pertence 
  •Que ano começou a atuar  
  •Características das obras (formas, desenhos e cores) 
  • Principais obras (foto e nome) 
  •Releitura da obra: Desenhar e pintar uma obra que tenha gostado, utilizando 
 folha de papel canson ou sulfite.  
(não usar canetinha no trabalho). 

 
Obs.: O trabalho deverá ser feito em folha de papel almaço, manuscrito, com capa, com 
capricho e letra  
legível , pois estes critérios serão avaliados. 
O Trabalho deverá ser entregue na data. Entregando no dia posterior valerá 7,0 
pontos e depois desta data não será mais aceito, 
Lembrete!!! Seja pontual na entrega do trabalho! 
 
Português: Atividade da folhinha.  Artigos e adjetivos (1.0) - (0,5) Letra legível (0,5) 
organização e pontualidade                                                                                                                                   
Resumo do paradidático Mania Eletrônica. (3.0) - (1.0) Letra legível (1.0) sinais de 
pontuação e sinais gráficos (1.0) Pontualidade                                                                                                                                                                                                    
Confeccionar um dos brinquedos do paradidático Mania Eletrônica.  (0,5) 
Pontualidade (0.5) feito pelo aluno com capricho adequada.                                                                                                                                                                                                       
Atividade da folhinha.  Artigos e adjetivos (1.0) - (0,5) Letra legível (0,5) organização e 
pontualidade                                                                                                                                   
Resumo do paradidático Mania Eletrônica. (3.0) - (1.0) Letra legível (1.0) sinais de 
pontuação e sinais gráficos (1.0) Pontualidade                                                                                                                                                                                                    
Confeccionar um dos brinquedos do paradidático Mania Eletrônica.  (0,5) 
Pontualidade (0.5) feito pelo aluno com capricho adequada.                                                                                                                                                                                                       
Atividade da folhinha.  Artigos e adjetivos (1.0) - (0,5) Letra legível (0,5) organização e 
pontualidade                                                                                                                                   
Resumo do paradidático Mania Eletrônica. (3.0) - (1.0) Letra legível (1.0) sinais de 
pontuação e sinais gráficos (1.0) Pontualidade                                                                                                                                                                                                    
Confeccionar um dos brinquedos do paradidático Mania Eletrônica.  (0,5) 
Pontualidade (0.5) feito pelo aluno com capricho 
Em sala - Atividades realizadas com capricho (0.5), Letra legível (0,5) e conclusão 
(1.0) -  Em casa (0,5) Capricho  (0,5) Letra legível   
 
Matemática: Doze atividades com as cédulas e as moedas anexadas do livro, no 
caderno. (3.0) - (0,25) por cada atividade correta.                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 



Montagem de um cofrinho com garrafa pet. (2.0) -   Capricho (1.0) - Pontualidade (1.0)                                                                                                                                     
Montar um mercadinho na classe com itens que trarão de casa (dois itens por aluno). 
(2.0) - (1.0) cada item  
Atividades realizadas com capricho, zelo e conclusão Casa (1,5) idem de Classe (1.5)   
 
Ciências: Atividade da pág 116 - 1.0 pontos - (Colagem com ordem 0,5 data de 
entrega 0,5).  Confecção de um animal invertebrado usando papel, jornal ou revista 
2,0 (1,0 para criatividade e 1,0 pelo capricho). Fazer uma pesquisa sobre o Instituto 
Butantã 2,0 (0,5 Entregar na data, 0,5 para letra legível e 1,0 ponto pelo conteúdo da 
pesquisa com imagens) Montar numa cartolina um esqueleto humano com palitos de 
sorvete e material reciclavel.2,0 (1,0 pela criatividade e 1,0 pelo capricho. 
Tarefas de Casa - 1.5 pelo capricho, organização e letra legível - Tarefas em Sala de 
aula 1,5 pelo capricho, organização e letra legível. 
 
História: (Aqui onde eu vivo) - 0,5 ponto pelo capricho, organização e data de entrega 
- Caderno - Atividades propostas feitas com capricho e data de entrega- Recorte e 
colagem de imagens que representam patrimônio vivo - Recorte e colagem de 
imagens que representam patrimônio cultural. 1 ponto cada . Nota de atividade - 
Atividade na folhinha sobre as comunidades quilombolas - 0,5 ponto -Atividade na 
folhinha sobre as comunidades indígenas 0,5 pontos - letra legível e capricho - Nota 
de produtividade Livro completo com todas as atividades e letra legível até o fim do 
bimestre - 3 pontos. 

Tarefas de casa - 1.0 pontos - Letra legível e organização - Tarefas em sala de aula 
2.0 pontos - letra legível e organização (Letrinha tem que ser cursiva.) 
 
Geografia: Atividade da pág 88 - 1.0 pontos - Letra legível e data de entrega. 
Pesquisar sobre as diferenças em morar no Centro e na Periferia.  pág 93 - (1,0 p) 
Letra legível, data de entrega e capricho. Atividade da pág 96 - Entregar na data, com 
letra legível (1.0 p) - Completar todas as atividades do livro, no decorrer do bimestre - 
3.0 pontos - Entrevista das págs 107 e 108. 1.0 ponto 
Tarefas de casa - 1.0 pelo capricho, organização e letra legível - Tarefas em sala de 
aula 2.0 pelo capricho, organização e letra legível. 

 

REQUERIMENTO DE AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 

Período: 13/05/2019  

 

APLICAÇÃO DA SUBSTITUTIVA 

Data:    14/05/2019 

 Para realização da prova substitutiva, o aluno deverá apresentar atestado médico ou realizar o 

pagamento no valor de R$40,00 autorizando a aplicação da mesma dentro do prazo estipulado 

conforme as datas.  

 Caso o aluno não apresente atestado ou não realize o pagamento autorizando a aplicação da 

prova substitutiva dentro do prazo, ele perderá o direito de realizar essa prova e terá que fazer 

diretamente a prova de recuperação para compor a nota do bimestre vigente. 



RECUPERAÇÃO – DATAS 

O conteúdo a ser estudado é o mesmo solicitado para as avaliações. 

 

HISTÓRIA GEOGRAFIA CIÊNCIAS PORTUGUÊS MATEMÁTICA INGLÊS MÚSICA 

17/06/19 18/06/19 19/06/19 24/06/19 25/06/19   

 

 

 

 


