
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 
DATA CONTEÚDO: Cada bairro uma história / Quilombos na cidade / Bairros indígenas  

Imigração na formas dos bairros. 
Livro: páginas 58 á 67 

 
06/05 

Estudar:       LIVRO CADERNO  

 

GEOGRAFIA 

DATA CONTEÚDO:  A paisagem em transformação / O valor da paisagem / Paisagens 
em destaque. 
Livro: páginas 82 á 96 
 

07/05 
 

 

Estudar:       LIVRO CADERNO  

 

CIÊNCIAS 

DATA Classificação dos animais / Corpo humano 

Livro: páginas:114 á 138 
 

08/05 
 

Estudar:       LIVRO CADERNO  

 

PORTUGUÊS 

DATA CONTEÚDO: Leitura e  interpretação  / Produção de texto (Quadrinhos) / Gênero 
do substantivo masculino e feminino, singular e plural, aumentativo e 
diminutivo e comum e próprio. 

 
09/05 
 

Estudar:       LIVRO CADERNO  

 

MATEMÁTICA 

DATA CONTEÚDO:Adição e Algoritimo na adição / Subtração com e sem 
reagrupamento / Algoritimo na subtração 
 

10/05 
 

Estudar:       LIVRO CADERNO  

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES - AV1 

Professora: Tereza dos Santos  Turma:  3º C Bimestre: 2º 

Período:  MAIO/2019 

 
COLÉGIO ADVENTISTA DE DIADEMARua 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 - PORTUGUÊS 

VALOR CONTEÚDO: 
- Tarefas de casa e classe realizadas diariamente..( Capricho e organização) 
- At. em anexo ( Criar uma história em quadrinho) 
- AT. em anexo ( Artigos e Adjetivos) 
- AT. Paradidático ¨Mania Eletrônica¨ 
- At. Trazer brinquedos relacionados ao paradidático. 

3,0 
2,0 
1,0 
3,0 
1,0 

PRODUTIVIDADE - CIÊNCIAS 

VALOR CONTEÚDO: 
- Tarefas de casa e classe realizadas diariamente. 
- At. livro página 116( Colagens com  ordem) 
- Confeccionar um animal invertebrado ( usar papel, jornal ou revista. Usar a criatividade e 
organização 
- Pesquisa com imagens e escrita sobre o Instituto Butantã. 
- Montar em uma cartolina um esqueleto humano com palitos de sorvete. 
 

3,0 
1,0 
2,0 
2,0 
2,0 

PRODUTIVIDADE - HISTÓRIA 

VALOR CONTEÚDO: 
- Tarefas de casa e classe realizadas diariamente..( Capricho e organização) 
- Pesquisa livro pág.61 
- Pesquisa livro pág.63 
- Recorte e colagem de um patrimônio vivo e cultural. 
- At. anexo Comunidades Quilombolas 
- At. anexo Comunidades indígenas 
 

3,0 
       2,0 
       2,0 
       1,0 
       1,0 
       1,0 

PRODUTIVIDADE - GEOGRAFIA 

VALOR CONTEÚDO: 
- Tarefas de casa e classe realizadas diariamente..( Capricho e organização) 
-Pesquisa sobre as diferenças de morar no centro e na periferia. 
- Pesquisa sobre paisagens com elementos naturais e artificiais. 
- Pesquisa livro pág. 88 
- Visitar uma Unidade Básica de Saúde.( Trazer materiais com informações sobre a prevenção de 
doenças ( panfletos) 
- Trazer uma cópia da carteira de vacina.( Vacinas que foram providas pelo SUS) 
 

3,0 
2,0 
2,0 
1,0 

        1,0 
 
        1,0 

PRODUTIVIDADE - MATEMÁTICA 

VALOR CONTEÚDO: 
- Tarefas de casa e classe realizadas diariamente..( Capricho e organização) 
- Anexo com as cédulas e moedas . Montagem do cofrinho com garrafa pet. 
- Montar um mercadinho com itens que trarão de casa 
- At. em anexo adição. 
- At. em anexo  subtração. 

3,0 
        3,0 

2,0 
1,0 

         1,0 

PRODUTIVIDADE - ARTE 

VALOR CONTEÚDO: 
Tramas gráficas livro pág.25 
Formas e texturas livro pág.81 
Criar formas de texturas usando o giz de cera livro pág.34 
Recortar e colar as tiras alternadas livro pág.37 

2.0 
        1.0 
        1.0 
        1.0 



        2.0 
        2.0 
        1.0 

Texturas em papel pág. 36 
Releitura no caderno de desenho  A ponte Japonesa. 
Amor a arte livro pág.37 

PRODUTIVIDADE - RELIGIÃO 

VALOR CONTEÚDO: 
- Tarefas de casa e classe realizadas diariamente..( Capricho e organização) 
- Página 33 –Amor aos outros. ( Quebra-Cabeça) e ilustrar no caderno de desenho. 
-Página 38 – Montar o quebra-cabeça. 
- Memorizar o verso da Bíblia que mais gostou, estão nos cartões das páginas 105 a 111. Recitar na 
sala. 

3,0 
        2,0 

3,0 
2,0 

 

 

REQUERIMENTO DE AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 

Data: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 

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

 


