
 
                     Avaliações – 3º Ano – 3º trimestre – 2ªetapa 

Data Disciplina Conteúdo 

 
 
 
 

13/11 

 
 
 

Língua  
Portuguesa 

Gêneros textuais: Boletim do tempo, História em quadrinhos, 
Texto não verbal, Nota jornalística e Artigo de opinião 
Características dos gêneros textuais. / Interpretação de texto 
Ortografia: Letras E e I na sílaba final, Letras O e U na sílaba final, 
sons do X. 
Gramática: Uso da letra maiúscula e minúscula, divisão silábica e 
classificação quanto ao número de sílabas, 
identificação da sílaba tônica e adjetivos 
Estudar no caderno e no livro páginas 209 a 257. 

 
14/11 

 

Ciências 
Humanas e 
da Natureza 

A vida das plantas: Conhecendo as plantas 
Partes das plantas e suas funções / Preservação da flora 
Descobrindo as relações entre os seres vivos. 
O ser humano e a relação com as plantas. 
Estudar no caderno e no livro páginas 201 a 234. 

 
 
 

22/11 

 
 
 

Matemática 

Situações-problema / Tabelas e gráficos 
Adição, subtração, multiplicação e divisão. 
Composição e decomposição de números até 9999. 
Medidas de tempo: Horas e minutos. 
Figuras e sólidos geométricos 
Estudar no caderno e no livro páginas 212 a 238 e 248 a 255. 

 

Ciente aluno: x________________________________ 

Ciente responsável: x___________________________ 

 

                     Avaliações – 3º Ano – 3º trimestre – 2ªetapa 

Data Disciplina Conteúdo 

 
 
 
 

13/11 

 
 
 

Língua  
Portuguesa 

Gêneros textuais: Boletim do tempo, História em quadrinhos, 
Texto não verbal, Nota jornalística e Artigo de opinião 
Características dos gêneros textuais. / Interpretação de texto 
Ortografia: Letras E e I na sílaba final, Letras O e U na sílaba final, 
sons do X. 
Gramática: Uso da letra maiúscula e minúscula, divisão silábica e 
classificação quanto ao número de sílabas, 
identificação da sílaba tônica e adjetivos 
Estudar no caderno e no livro páginas 209 a 257. 

 
14/11 

 

Ciências 
Humanas e 
da Natureza 

A vida das plantas: Conhecendo as plantas 
Partes das plantas e suas funções / Preservação da flora 
Descobrindo as relações entre os seres vivos. 
O ser humano e a relação com as plantas. 
Estudar no caderno e no livro páginas 201 a 234. 

 
 
 

22/11 

 
 
 

Matemática 

Situações-problema / Tabelas e gráficos 
Adição, subtração, multiplicação e divisão. 
Composição e decomposição de números até 9999. 
Medidas de tempo: Horas e minutos. 
Figuras e sólidos geométricos 
Estudar no caderno e no livro páginas 212 a 238 e 248 a 255. 

 

Ciente aluno: x________________________________ 

Ciente responsável: x___________________________ 



 
 


