CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES – I TRIMESTRE – 3º ANO A e B
Educadoras: Cinthia de Cássia e Joberli Lima
EMISSÃO: Ceilândia/DF, sexta-feira, 05 de abril de 2019.

22/04 – SEGUNDA-FEIRA

23/04 –TERÇA-FEIRA

24/04 – QUARTA-FEIRA

25/04 –QUINTA-FEIRA

MATEMÁTICA

HISTÓRIA/GEOGRAFIA

PORTUGUÊS

CIÊNCIAS

- Decomposição dos números;
- Situação problema envolvendo
sistema monetário, adição,
subtração e multiplicação;
- Medidas de tempo; (horas/
minutos/ dias/ meses/ ano/
semanas).
- Gráfico e representação gráfica.

- Direito das Crianças;
- História de Ceilândia/bairros
vizinhos;
- Os serviços do bairro;
- Indústrias;
- Pontos cardeais.

-Leitura e interpretação textual;
- Dicionário;
- Divisão silábica e classificação
quanto ao número de sílabas;
- Sílaba tônica e classificação quanto
a tonicidade;
- Substantivo próprio e comum;
- Encontro Consonantal e Dígrafos;
- Sinais de pontuação.

- Recursos naturais (água, ar e solo);
- Recursos renováveis / não
renováveis;
- Fases da lua e estações do ano;
- Movimentos de rotação e
translação.

Observações:









Estudar sempre pelo livro e atividades do caderno entre outros materiais e recursos que venham agregar conhecimento.
Não haverá alteração no horário de aula durante esse período;
Trazer o material da disciplina da avaliação do dia seguinte, para estudo em sala, assim como o dicionário;
De preferência que o(a) aluno(a) faça a avaliação de acordo com o previsto em roteiro, evitando assim, que o mesmo tenha que fazê-la em outro momento e sem as devidas
orientações do(a) educador(a). Se possível for, faltar em último caso;
Se por alguma eventualidade, o(a) aluno(a) precisar se ausentar após a avaliação, o responsável deve comunicar à coordenação, com antecedência, por meio da agenda ou
pessoalmente;
Aqueles que perderem uma ou mais avaliação terão um novo calendário para realização da(s) mesma(s). Aguardar comunicado na agenda;
O uniforme em dias de prova também é de uso obrigatório.
Não esqueça a garrafa com água evitando assim, saídas constantes de sala;
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