
 

                     Avaliações – 3º Ano – 1º trimestre – 2ª etapa 

Data Disciplina Conteúdo 

 
 
 

10/04 

 
 
 

Língua  
Portuguesa 

Gêneros textuais: Relatos (Diário e Autorretrato) e 
Biografia 
Características dos gêneros textuais. 
Interpretação de texto / Linguagem figurada 
Ortografia: Letras C e Ç 
Gramática: Uso da letra maiúscula e minúscula, 
substantivo próprio, substantivo comum e graus do 
substantivo (aumentativo, normal e diminutivo). 
Pontuação: Vírgula e ponto final. 
Estudar no caderno e no livro páginas 43 a 83. 

 
12/04 

 
Ciências 

Humanas e 
da Natureza 

Localizando-se e orientando-se no município. 
Pontos cardeais, pontos colaterais e mapas. 
As diferentes formas de comunicação. 
Estudar no caderno e no livro páginas 50 a 79. 

 
 
 

15/04 

 
 
 

Matemática 

Situações-problema. 
Tabelas e gráficos. 
Adição, subtração e multiplicação. 
Número e numeral de 0 a 1000. 
Medida de tempo (hora e meia hora). 
Sistema monetário brasileiro (Nosso dinheiro). 
Estudar no caderno e no livro páginas 48 a 74. 

Ciente aluno: x________________________________ 

Ciente responsável: x___________________________ 
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