
 
 

 

 

Cronograma de Avaliações – P1/ 1º Bimestre / 2020 

Professora: Juliana Alcântara Bella                                                       Série: 3º B 

Disciplinas Data Conteúdo Onde encontrar 

 
Português 

 
 

 
P1 

27/02/20. 
 
 

REC1  

05/03/20. 

 

 
Instrumento Avaliativo: P1 (10,0) 
 
Interpretação de texto (Gênero: Quadrinhas - HQ);  

Gramática: ditongo, tritongo e hiato encontro consonantal; 
Ortografia: separação de sílabas e produção textual. 

 
 

Caderno 
 

 
Matemática 

 
 

 

P1 
03/03/20. 

  
 

REC1  

10/03/20. 

  

 
Instrumento Avaliativo: P1 (10,0) 
 
Avaliação dissertativa e objetiva, conteúdos estudados no decorrer do 
bimestre Capítulo 1, Capítulo 2. Ordem crescente e decrescente; 
antecessor e sucessor; menor que e maior que; números pares e 
ímpares; números decimais e situações problemas. 
 

Caderno 
S.I.E Páginas  

     155 a  169. 

História / 
Geografia / 

Ciências / Arte 
Religião, Ed. 

Física e inglês 

AO LONGO DO 
BIMESTRE 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO: TRABALHO (10,0)  
OBS: Roteiros com os temas para o desenvolvimento e datas serão propostos ao 
longo do bimestre em sala de aula. Acompanhar as solicitações e orientações da 
professora (via agenda do aluno). 

   

Obs.: Os alunos que faltarem no dia da Avaliação (AV1), deverão solicitar segunda chamada (R$ 40,00 por avaliação) ou apresentar atestado 

médico (em caso de doença) no prazo de 5 dias IMPRETERILVENTE. 
 
 
 

RECUPERAÇÃO 1 (P1/ REC.1) 
 

                                                                      Retomada de conteúdos 
OBS.:   L. Portuguesa Matemática 

A professora proporá, antes da av1/rec., revisão das avaliações (em classe) para todos os alunos, como 
também atividades diferenciadas de revisão e retomada de conteúdos para alunos com nota abaixo da 
média. 

 
P1 - 26/02/20. 
 
REC1 – 04/03/20. 

 
P1 - 02/03/20. 
 
REC1 - 09/03/20. 

  

 

 

 

 

 



 

Cronograma de Avaliações – P2/ 1º Bimestre / 2020 

Professora: Juliana Alcântara Bella                                                       Série: 3º B 

Disciplinas Data Conteúdo Onde encontrar 

Português 
Interpretação 

Análise e 
reflexão sobre a 

língua 
 

P2 
26/03/20. 

 
REC2 

02/04/20. 

Instrumento Avaliativo: P2 (10,0) 
 
Avaliação dissertativa e objetiva, conteúdos estudados no decorrer do 
bimestre. Leitura e interpretação textual; gramática sílaba tônica; 
Ortografia palavras com S e SS, sinais gráficos cedilha, apóstrofo, hífen e 
aspas. 

Caderno 
S.I.E páginas 

32,33,34,52,55. 
 
 

 
Português 

 
        P3 

Instrumento Avaliativo: P2 (10,0) 
 
Projeto Leitura - Fazer ficha 01 até a ficha 10 
Paradidático “Mania Eletrônica” - Atividade avaliativa. 

 

Ciências 
 
 
 

P2  
27/03/20. 

 
REC2 

03/04/20. 

Instrumento Avaliativo: P2 (10,0) 
 
Avaliação dissertativa e objetiva, conteúdos estudados no decorrer do 
bimestre Capítulo 2, Capítulo 3. Paisagens no planeta/ paisagens no Brasil. 

Caderno 
S.I.E páginas 
123 a  149. 

 

Inglês P2 
18/03/20 

 
REC2 

01/0420. 
 

 

 
 

História P2 
31/03/20. 

 
REC2 

07/04/20. 

Instrumento Avaliativo: P2 (10,0) 
 
Avaliação dissertativa e objetiva, conteúdos estudados no decorrer do 
bimestre Capítulo 2, Capítulo 3. Minha rua/ As ruas e seus nomes. 

Caderno 
S.I.E Páginas 

69 a 76. 
 

Geografia P2 
30/03/20. 

 
REC2 

06/04/20. 

Instrumento Avaliativo: P2 (10,0) 
 
Avaliação dissertativa e objetiva, conteúdos estudados no decorrer do 
bimestre Capítulo 2, Capítulo 3. A vida no campo/ Interação campo e 

cidade. 
 

Caderno 
S.I.E Páginas 

     90 a  111 

Matemática P2  
01/04/20. 

 
REC2  

08/04/20. 

Instrumento Avaliativo: P2 (10,0) 
 
Avaliação dissertativa e objetiva, conteúdos estudados no decorrer do 
bimestre Capítulo 2, Capítulo 3. Números maiores que 100/ O milhar/ 
Prismas/ Pirâmides/ Cilindro, cone e esfera/ Problemas com adição e 
subtração. 
 

Caderno 
S.I.E Páginas  
174 a 202. 

 

  Obs.: Os alunos que faltarem no dia da Avaliação (P2), deverá solicitar segunda chamada (R$ 40,00 por avaliação) ou apresentar atestado médico 

(em caso de doença) no prazo de 5 dias IMPRETERILVENTE. 

 
 
 



 
 

RECUPERAÇÃO 2 (P2/ REC. 2) 

OBS.:                    Retomada de conteúdos 
A professora proporá, antes da av2/rec., 
revisão das avaliações (em classe) para todos 
os alunos, como também atividades  
diferenciadas de revisão e retomada  de 
conteúdos para alunos com nota abaixo da 
média. 

L. Portuguesa 
 

Ciências 
Inglês 

História 
 

Geografia Matemática 

P2: 26/03/20. 
REC2: 02/04/20. 

  

P2: 27/03/20 
REC2: 03/04/20,  

P2: 18/03/20.   
REC2: 01/04/20.  

 
P2: 31/03/20. 
REC2: 07/04/20.  

 
P2:  30/03/20. 
REC2: 06/04/20. 

 

 
P2: 01/04/20. 

REC2: 08/04/20.  

INSTRUMENTO AVALIATIVO - PORTUGUÊS 

Instrumento Data CONTEÚDO 
 

Paradidático  23/03/20 
        a 
30/03/20 

1ª etapa: Leitura do livro: (1.0) 

 31/03 2ª etapa: Atividade Avaliativa. (1.5)  

 01/04/20 3ª etapa: Trabalho. (2.5) 

Projeto Leitura 
“Ler é uma aventura” 

  
Será avaliado total de 10 fichas durante o bimestre. (5.0) 

 

INSTRUMENTO AVALIATIVO - CIÊNCIAS 

Instrumento Data CONTEÚDO 
 

Trabalho 06/03/20. 1ª etapa: Construção do Globo terrestre de jornal/revista que está na pág.116, 
do livro didático. (5.0) 

 17/03/20. 2ª etapa: Preencher o relatório “Minhas descobertas” da pág. 117; 
Pesquisar o ”Investigue” pág. 120; Registro no Caderno de Ciências sobre 
um animal de hábitos noturnos, e um outro animal de hábitos diurnos 
destacando: As características físicas, O habitat, Uma curiosidade. 
* Trazer imagens bem bonitas dos animais escolhidos, e uma cartolina 
para a confecção do cartaz individual. (5.0) 

 

INSTRUMENTO AVALIATIVO - HISTÓRIA 

Instrumento Data CONTEÚDO 

Pesquisa /Trabalho 18/03/20. 1ª etapa: Pesquisar e registrar no caderno de História características de 
uma praça da cidade em que o aluno vive. Escrever o nome da praça, sua 
história, em que bairro está localizada, quando foi fundada;  Responder as 
questões do “Aqui onde eu vivo”. Da pág.63 e 64; Trazer imagens da praça 
recortadas, e uma cartolina para a confecção do cartaz individual. O aluno 
deverá estar preparado para apresentar a sua pesquisa registrada no 
caderno, com as questões preenchidas da Pág. 63 e 64, e para a confecção 
do cartaz em cartolina que será realizada em sala no Dia:  18/03. (5,0) 
 

 27/03/20. 2ª etapa: Pesquisar e registrar no caderno de História informações sobre o 
nome da rua do colégio, as características que o aluno aprecia nela e as 
melhorias que deveriam ser realizadas; Realizar desenho ou trazer 
imagens da rua da escola recortados para compor cartaz coletivo; Em sala 
de aula coletivamente os alunos farão a colagem das imagens trazidas de 
casa, e colocaram informações sobre a rua da escola em cartaz; Responder 



as questões do “A rua da minha Escola”. Pág.76. 
O aluno deverá estar preparado para apresentar a sua pesquisa registrada 

no caderno de história, com as questões preenchidas da Pág.76, e com as 

imagens recortadas da rua da escola para a confecção de cartaz coletivo 

em sala de aula no Dia: 27/03. (5,0) 

 

INSTRUMENTO AVALIATIVO - GEOGRAFIA 

Instrumento Data CONTEÚDO 

Pesquisa 12/03/20. 1ª etapa: Pesquisar e Colar no caderno de Geografia descrevendo os itens 
do “Aqui onde vivo” que estão na pág. 82 do livro didático. Para cada 
característica da cidade deverá ter um pequeno texto e uma imagem 
explicando o assunto.  

 30/03/20. 2ª etapa: Montar uma cidade em forma de maquete em sala de aula, 
seguindo as orientações do “Faça você mesmo” da pág. 84 do livro 
didático. 

 

 

INSTRUMENTOS AVALIATIVOS - INGLÊS 

Instrumento Data CONTEÚDO 

   

   

   

   

   

 

INSTRUMENTOS AVALIATIVOS – ED. FÍSICA 

Instrumento Data CONTEÚDO 
 

   

   

   

 

 

INSTRUMENTOS AVALIATIVOS - ARTE 

Instrumento Data CONTEÚDO 

Atividade 25/10/19. 1ª etapa: Atividades do livro- Arte no dia a dia, pág. 6 ,7 e 8.  (5.0) 
 01/11/19. 2ª etapa: Atividades do livro – Pintar e cantar, pág. 13, 14 e 15.  (5.0) 
 08/11/19.  

INSTRUMENTOS AVALIATIVOS – ENSINO RELIGIOSO 

Instrumento Data CONTEÚDO 

Atividades 02/04/20. 1ª etapa: Confecção de Caixinha de Promessas. (5,0) 
  2ª etapa: Tesouro do céu - atividades das págs. 6 a 22. (5,0) 
   


