CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES MENSAIS - 3º ANO AZUL - 3º BIMESTRE
Data

Disc.

Objetivos

História e Geografia

29/08/2017
terça-feira

Conhecer as atividades desenvolvidas na zona rural;
Compreender o conceito de agricultura e identificar o que é
produzido por ela;
Compreender o conceito de pecuária e identificar o que é
produzido por ela;
Identificar características da agricultura familiar de subsistência e
da agricultura comercial familiar e patronal;
Conhecer as características das paisagens da zona rural,
distinguindo-as das urbanas;

Onde encontrar:

Como estudar

páginas 106, 107, 108, 116.
páginas 106, 107 e 108.
páginas 113, 114, 115, 118.
páginas 109,110, 111, 112, 117.
páginas 119, 120, 121.

Identificar a relação de dependência entre o campo e a cidade;

páginas 123, 124, 125, 126.

Conhecer dois problemas da zona rural no Brasil: a poluição
química e o desmatamento; identificar o trabalho escravo como
um dos problemas sociais que ocorrem no campo.

páginas 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133,134, 135, 136.

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.

Produção de texto
Ciências

31/08/2017
quinta-feira

30/08/2017
quarta-feira

Caderno amarelo a partir do 3° bimestre.

Produzir poema

Entender a relação entre a extinção das espécies e a modificação
do hábitat natural;
Relembrar o conceito de fósseis e compreender sua importância
para o conhecimento da história da vida na Terra.
Assimilar informações de textos de divulgação científica; conhecer
animais extintos do passado;
Entender algumas causas da ameaça de extinção de espécies.
Relacionar a ameaça de extinção de animais e a modificação do
ambiente natural causada pelo ser humano; Compreender o que é
desmatamento;
Compreender o que é tráfico de animais e suas causas;
Conhecer exemplos de animais da fauna brasileira ameaçados de
extinção;
Conscientizar-se de que é importante modificar atitudes e
promover ações visando à preservação da biodiversidade.

páginas 43, 94
Caderno azul a partir do 3º bimestre.

Escrever um poema composto de, pelo
menos, duas estrofes contendo de dois
a quatro versos cada uma. Defina um
tema, liste adjetivos e outras palavras
que rimem com eles. Fique atento ao
título, recuo dos parágrafos, inicie sua
frase com letra maiúscula e capriche
na letra. Faça a revisão na releitura e
atenção na escrita de palavras, se tiver
dúvida consulte o dicionário.

páginas 257, 258, 259, 270.
páginas 261, 262, 271.
páginas 263; 264.
páginas 272, 273, 274, 278.

páginas 275, 279.

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.

página 277.
página 276 e 279.
Caderno amarelo a partir do 3° bimestre.

Matemática

01/09/2017
sexta-feira

Resolver situações-problema.
Utilizar as medidas de comprimento em situações-problema.
Explorar o valor posicional dos algarismos nos números.
Combinar algarismos para representar números.

Língua Portuguesa

04/09/2017
segunda-feira

Identificar regularidades nas operações de adição, subtração e
multiplicação.
Identificar acento agudo, acento circunflexo e til;
Retomar ordem alfabética;
Identificar rimas;
Identificar adjetivos formados com o sufixo -oso;

177 e 178
181,182,183,184 e 190
195 e 196

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

199
213
páginas 13, 14, 18, 101.
páginas 26, 27, 98.
página 40.
páginas 41, 42 e 45.

Rever algumas atividades e realizar
outras similares.

