CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES BIMESTRAIS - 3º ANO AZUL - 4º BIMESTRE
Disc.

Produção de texto

29/11/17

quarta-feira

Data

Objetivos

Produzir carta opinativa sobre "O Líder em Mim".

Conhecer hábitos e características de algumas espécies de aves
urbanas.

Ciências

30/11/2017
quinta-feira

Conhecer grupos de animais pertencentes à classe dos répteis.
Entender as características gerais do grupo dos répteis.

Reconhecer algumas estratégias de adaptação e ajustes corporais dos
répteis para a vida no ambiente terrestre seco.

Identificar as características gerais do grupo dos anfíbios.

Onde encontrar

Como estudar

Escrever cartas de acordo com as
características da carta pessoal. Fique
atento ao recuo dos parágrafos, inicie sua
p. 59 e 60 - Caderno azul ___/____/2017 Guia
frase com letra maiúscula, capriche na letra,
de Atividades "O Líder em Mim".
faça a revisão na releitura e atenção na
escrita de palavras, se tiver dúvida consulte
o dicionário.

224, 225, 226, 227.

236, 237, 238.

238, 239; 240 (atividade 1).

246, 247, 248.

Leitura atenciosa dos textos e exercícios.
Contar para um adulto o que estudou. Com
a ajuda de um adulto refazer as atividades
do Caderno Anglo.

Conhecer as formas de reprodução dos anfíbios.
Compreender o conceito de metamorfose.
248, 249.
Relacionar a degradação ambiental com a extinção de espécies de
anfíbios.

253.

Matemática

01/12/2017
sexta-feira

Caderno amarelo a partir de:
____/_____/_____
Resolver situações-problema envolvendo as ideias das operações de
adição, subtração, multiplicação e divisão.
Compor e decompor números até a ordem de milhar.

Falar sobre arte feita com materias recicláveis e obras de pintores.
Inglês

04/12/2017
segunda-feira

Utilizar o algoritmo convencional para realizar cálculos multiplicativos.

Reconhecer e falar sobre atividades esportivas, habilidades e qualidades.

Língua Portuguesa História e Geografia

06/12/2017
quarta-feira

05/12/2017
terça-feira

Desenvolver a audição através de listening.
Conhecer os conceitos históricos: sociedade, poder, economia e cultura.
Entender sobre a organização do trabalho em uma Prefeitura.

Reconhecer a importância e a destinação dos impostos nos municípios.
Refletir sobre a ortografia a partir de texto ditado.
Saber a função da letra h em início de palavra e em dígrafo.
Reconhecer a ordem alfabética de palavras com cê-cedilha, til e/ou
acento gráfico.
Reconhcer o uso de sinais de pontuação (ponto-final, vírgula, ponto de
exclamação, ponto de interrogação, dois-pontos, aspas).

138 a 142

179, 180 e183

Com a ajuda de um adulto refazer as
atividades do Caderno Anglo e fazer outros
similares.

188 e 189.
114,115,116,119 e 120.

Ouvir o CD

124,125,127,129,133 e 135.

Refazer os exercícios da apostila.

123 e 138.
100, 104 e 105.
130, 131, 132, 135.

Leitura atenciosa dos textos e exercícios.
Contar para um adulto o que estudou. Com
a ajuda de um adulto refazer as atividades
do Caderno Anglo.

132, 133, 134.
34. Caderno azul, 4º bimestre.
43, 44, 45, 46, 49.
56, 57, 61.
57, 58, 61, 67 e 68.

Rever algumas atividades e realizar outras
similares.

