
 
CALENDÁRIO - ATIVIDADES AVALIATIVAS - 3º ano 

Disciplina Atividade Avaliativa individual  Atividade 
Avaliativa  

colaborativa 

 data  horário conteúdo período 

Matemática 12/08 
4ª feira 

De acordo  
com 
horários 
dos grupos 

números: p. 76, 121, 122 

operações: adição, subtração e multiplicação: 48, 49, 62,        

63, 82, 83, 108, 109, 114, 115 

Medidas: de massa p. 50, 51, 103; de comprimento p.           

52, 53; de tempo (relógio de ponteiro) p. 104, 105 

geometria: p. 79, 96, 97 

10/09 a 18/09 

Língua 
Portuguesa 

17/08 
2ª feira 

 
 
 
 
 
 
 
 

18/08 
3ª feira 

De acordo  
com 
horários 
dos grupos 

Contos de humor (p. 134 a 136; 141 a 144; 148 a 150 e 154               
a 157); 
Separação silábica (p. 94 e 95) 
Ortografia: S/SS; R/RR; M/N (86 e 87, 114 e 115, 129,152 e            
153 
Pontuação:p. 108, 121, 146 
Obs: Os slides, fichas e aulas gravadas, também são         
excelentes recursos para os estudos. 
 
 
Produção textual 

10/09 a 18/09 

Geografia/ 
História 

24/08 
2ª feira 

De acordo  
com os  
horários 
dos grupos 

Geo: 
A vida no campo: p. 44 
O trabalho no campo: p. 48 e 49 
A pecuária: p. 50 e 52 
O extrativismo: p. 53 
O espaço urbano: p. 62 a 66 
 
História: 
Os primeiros grupos: p. 44 a 47; 
Das vilas às cidades: p. 50 e 51; 
Ocupação do espaço por meio do comércio p. 56 a          
59. 

10/09 a 18/09 

Ciências 28/08 
6ª feira 

De acordo  
com 
horários 
dos grupos 

A luz e os corpos: p. 58 a 63. 

Planeta Terra: p. 82 a 88. 

Obs: Os slides, fichas e videoaulas gravadas pela        
professora também são excelentes recursos para os       
estudos. 

10/09 a 18/09 

Inglês 09/09 
4ª feira 
3°A, 

De acordo  
com 
horários 

- UNIDADE 3 p.28 16/09 e 23/09 
3°A, 3°B, 
3°C, 3°D, 



3°B, 
3°C, 
3°D, 
3°E, 
3°F 
 
10/09 
5ª feira 
3°C  

 

dos grupos Vocabulary 1 – carry, feed my pet, a goldfish, a hamster, help,            
hug, protect, take care of my pet, teach 
Vocabulary 2 – come home, do my homework, have a snack,           
make my bed, take a shower 
Grammar 1 – Frases com before e after. 
Grammar 2 – Falando sobre frequência com always,        
sometimes, usually, never 
  

- UNIDADE 4 p.38 

Vocabulary 1 – a bakery, a hospital, a movie theater, a           
museum, a park, a police station, a restaurant, a supermarket, a           
toy store, a train station. 
Vocabulary 2 – a library, a mall, a stadium, a swimming pool, a             
zoo. 
Grammar 1 – Pedindo ajuda com can e respondendo com can,           
next to, between, across from, on the corner of. 
Grammar 2 – Dando direções (go straight, turn left, turn right) 
 

3°E, 3°F 
 
17/09 a 24/09 
3°C 

  


