CONTEÚDOS PREVISTOS
AVALIAÇÃO I TRIMESTRE – 3º ANO

Camaragibe, 09 de abril de 2018.
Senhores Pais / Responsáveis,
Estamos encaminhando os conteúdos referentes às Avaliações do I Trimestre, conforme
calendário do mês de abril, e comunicando que os livros e cadernos continuarão sendo enviados para casa,
nas sextas-feiras, para que as famílias possam acompanhar as atividades que foram realizadas em sala, bem
como, orientar o aluno na atualização dos estudos e das tarefas pendentes.
Karina Moneta / Coordenação

Professoras: Fernanda Fragoso, Patrícia Monteiro, Vanize Vasconcelos
Professores de Inglês: Anita Ramalho, Clara Herzog, Gustavo José, Polyana Alcântara.
•

•

LÍNGUA PORTUGUESA: (págs. 12 até 111)
Leitura e interpretação de textos orais e escritos- Compreender e identificar a estrutura de diferentes
textos e suas características.
Narrativo (narrador-observador / narrador-personagem);págs. 56 e 57
Informativo. Pág. 48
-Gêneros textuais: Poema, biografia.
Leitura de imagem- fotos e quadrinhos
.Ordem alfabética (dicionário)- págs. 15 a 18.
.Substantivo; caderno
.Gênero (masculino/ feminino)- caderno
.Grau (aumentativo / diminutivo)- pág. 43 a 47.
Norma ortográfica (correspondência da letra ao fonema)
.M/N antes de consoantes. Págs. 19 a 27
.G/J no final de palavras- pág.48 a 50
MATEMÁTICA:

Sistema de numeração decimal (38-39)
Antecessor e sucessor (caderno-ficha)
Medida de massa: quilograma e grama (10-49-50-55-186)
Tabelas: montagem e interpretação em gráficos (16-23-26-60-80-87-88-89-90-91-92-93-128-129145)
Números pares e ímpares (30)
CIÊNCIAS:
•

CAPÍTULO 3 - Os animais ( págs. 34 a 51)

HISTÓRIA:

•
•

UNIDADE 1- FORMAS DE MORAR (Págs. 8 a 31)
Tarefas domésticas. (págs. 24 a 26)
Dividindo tarefas. (págs. 27 a 29)
UNIDADE 2-MUDANÇAS NA LOCALIDADE(Págs. 32 a 57)

•

As ruas têm histórias. (págs. 32 a 35)
GEOGRAFIA:
UNIDADE1- BAIRROS, MUITOS BAIRROS.

•
•

Diferentes modos de encontrar endereços. (págs.26 a 31)
Os pontos de referência do bairro.(págs. 32 a35)
LÍNGUA INGLESA:
Unit 1- In the country - rucksack, watch, compass, torch, camera, notebook, biloculars, map, insect,
grasshooper, bee, butterfly, beetle, ant.
Have you got (a compass)? Yes, I have. / No, I haven't. ( Págs. 08 até 15)
Unit 2 - Let's play! Play computer games, play football, play basketball, play tennis, play the piano, play
the violin, play the drums, play the recorder, skateboard, dive, draw, skate, paint, ride a horse
Can you (play the piano)? Yes, I can. / No, I can't. ( Págs. 20 até 22)

Obs: Os conteúdos das disciplinas acima poderão ser vivenciados com atividades no caderno
e fichas, além do livro didático

