Coordenação do Ensino Fundamental Anos Iniciais – 2º ao 5º ano
Petrolina, 1º de Agosto de 2019.

ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES GLOBAIS – II TRIMESTRE
3os ANOS – MANHÃ – A e B
Querida criança,
Você está recebendo o calendário das Avaliações Globais do II Trimestre.
Portanto, organize-se com antecedência, estude e tire as suas dúvidas com as
professoras, a fim de realizar com êxito todas as avaliações.
Lembre-se de estudar também pelas atividades registradas no caderno e
xerocopiadas.
DISCIPLINA
PRODUÇÃO
TEXTUAL
Data: 19/08
Segunda-feira
Valor: 3,0
ENSINO
RELIGIOSO
Data: 20/08
Terça-feira
Valor: 10,0

CONTEÚDOS
 Tipologia: Carta pessoal. (Linguagem informal); exercitar a escrita
seguindo a estrutura de uma carta pp. 103 a 112, 123 e 124,
critérios avaliativos: ortografia, parágrafos, uso correto da letra
maiúscula, coerência, legibilidade/organização/estrutura da carta.
 O sagrado para a minha família - pp. 47 a 49.
 Muitas pessoas usam objetos sagrados - pp. 51 a 53.
 Os símbolos e suas mensagens - pp. 54 a 60.

 Unit 3 - A day in the life
Pupil's book (Daily routine, time- page 28 ans 29 / days of the week,
frequency of time page 30,31 and 32)Activity book ( Daily routine,
before and after, frequency of routine, days of the week and timeLÍNGUA INGLESA
page 28 to 33 )
Data: 21/08
 Unit 4 - In the city
Quarta-feira
Pupil's book - ( Places , prepositions - page 36 and 37)Activity book
Valor: 10,0
- ( Places,prepositions - page 36 and 37 / Do you remeber? page
41)
 Estudar também pelas anotações no caderno e atividades
xerocopiadas.
CIÊNCIAS
 Alimentação e o corpo humano – pp. 118 a 121;
HUMANAS E DA  Sistema digestório – pp. 122 a 125;
NATUREZA
 Grupos alimentares da pirâmide – pp. 126 a 129;
Data: 22/08
 Conservação dos alimentos (“Guardar para não estragar”) – pp. 134
Quinta-feira
e 135;
Valor: 10,0
 Corpo e movimento – pp. 149 a 153, 155 a 158.
Tema: Ginástica
Capítulo 1. História da ginástica. p. 06
EDUCAÇÃO FÍSICA
Capítulo 2. Tipos de ginástica. p. 10
Data: 23/08
Capítulo 3. Estica e puxa. p. 16
Sexta-feira
Capítulo 4. Circo, é ginástica? p. 20
Valor: 10,0
Capítulo 5. Ginástica acrobática e de trampolim? p. 21
Observação: O livrinho de ginástica será enviado no retorno das

LÍNGUA
PORTUGUESA
Data: 26/08
Segunda-feira
Valor: 7,0

MATEMÁTICA
Data: 27/08
Terça-feira
Valor: 10,0
ARTE
Data: 03/09
Terça-feira
Valor: 10,0

aulas em agosto.
 Leitura e interpretação de texto – Carta;
 Gramática aplicada:
 Pontuação – pp. 78 a 80;
 Pronome pessoal e possessivo – pp. 91 a 93;
 Verbos de ação – pp. 93 e 97;
 Vocativo – p. 113;
 Pronome de tratamento – pp. 116 e 117;
 Ortografia: L e U – pp. 120 a 122, X e CH – pp. 134 a 136;
 Gênero do substantivo – pp. 140 a 144.
 O preço da diversão Sistema monetário – pp. 66 a 72;
 Brinquedos cheios de ar Sólidos geométricos – pp. 87 a 90;
 O que eu vou ser quando crescer Ordem crescente e decrescente,
sucessor e antecessor, valor posicional dos números - pp. 92 a 100;
 Com a mão na massa - Medidas de comprimento – pp. 112 a 122;
 Situações-problema, envolvendo adição, subtração e multiplicação.
 Pintura em tela (representando o Projeto: Vida saudável, criança
feliz! – Em sala.

CALENDÁRIO DE 2ª CHAMADA
A avaliação de 2ª chamada será realizada para os alunos que por motivo de problema de saúde e outros
justificáveis, procurarem a coordenação para justificar a sua ausência. Em caso de doença apresentar o
atestado e em ambos os casos solicitar o requerimento de 2ª chamada para efetuar o pagamento na
tesouraria do colégio.
 O aluno deverá devolver com até dois dias de antecedência o canhoto de pagamento à coordenação.
ATENÇÃO: O aluno deverá comparecer ao colégio para a realização das avaliações de 2ª chamada, no
horário agendado e devidamente fardado e portando o material necessário para a realização da prova.
 As avaliações de 2ª chamada acontecerão de acordo com o cronograma abaixo:
DATA
DISCIPLINA
29/08 (quinta-feira)
Língua Inglesa, Produção Textual e Educação
8h (alunos do turno da Tarde)
Física
14 h (alunos do turno da Manhã)
30/08 (sexta-feira)
Matemática, Artes e Ensino Religioso.
8h (alunos do turno da Tarde)
14 h (alunos do turno da Manhã)
02/09 (segunda-feira)
Língua Portuguesa e Ciências Humanas e da
8h (alunos do turno da Tarde)
Natureza
14h (alunos do turno da Manhã)
 Para a realização das Avaliações de 2ª chamada, os alunos deverão comparecer ao Colégio nos dias
agendados, sempre às 8hs para os alunos do turno da TARDE e às 14hs para os alunos do turno da
MANHÃ com o fardamento completo.


