
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES – AV1 - 2º BIMESTRE – 3º ANO MATUTINO E VESPERTINO 
 Brasília, 18 de abril de 2018. 

 

 

 

 

 

PERÍODO MATUTINO PERÍODO VESPERTINO 

DATA-29/5/18 (3ª FEIRA) - HORÁRIO: 10h  DATA-29/5/18 (3ª FEIRA)- HORÁRIO:  15h 

LOCAL: SALA DO SOE LOCAL: SALA DO SOE 
 

INGLÊS – 7 a 9/5/2018  - 2ª a 4ª feira 

 
Unidade 4 –  (Páginas 44, 45, 46, 47, 48, 50 
e 51) 
 

 
    

� Estudar pelo livro e Caderno de Inglês 

                                        HISTÓRIA E GEOGRAFIA – 10/5/18- 5ª FEIRA 
HISTÓRIA - Unidade 4: Pelas ruas e bairros 
da cidade.  (Páginas 67 até 77) 

• Rua. 
• Bairro. 

       Atividades complementares – (Páginas: 
136 e 137. 

� Estudar pelo livro e Caderno de 
História. 

GEOGRAFIA - Unidade 4: Qual a importância 
de um rio?  (Páginas 77 até 87) 

• Rios, partes do rio e utilização dos rios. 
• Vegetação e tipos de vegetação. 

Atividades complementares – (Página: 140). 
� Estudar pelo livro e Caderno de 

Geografia. 

LÍNGUA PORTUGUESA - 11/5 /18– 6ª FEIRA 
 Unidade 4 – Palavras para divertir: Tudo por 
uma pechinha!     (Páginas – 116 a 132) 
• Gênero Textual: Tirinhas. 
• Linguagem verbal e não verbal; 
• Encontro consonantal/ vocálico; 

• Palavras com G/J e X/ Ch. 
Atividades complementares (Páginas – 209 
a 213). 
 

� Estudar pelo livro e caderno de Português 
CIÊNCIAS – 14/5/18 -  2ª FEIRA 

• Unidade 4-  Quando eu crescer, vou ser 
um... botânico.   (Páginas 63 a 77). 

• Os grupos e os órgãos das plantas; 
• Fotossíntese; 

• Polinização; 
• Germinação. 

� Estudar pelo livro e caderno de 
Ciências. 

MATEMÁTICA – 15/5/18 – 3ª FEIRA 
Unidade 4 – Mil ideias                     
(Páginas 99 a 124. Atividades 
complementares 201 a 204.) 

• Sistema de numeração decimal – Mil e 
milhar. 

• Escrita por extenso, decomposição e 
composição dos números – Mil. 

 

• Comparações – maior que e menor que. 
• Espaço e forma – Pirâmides. 
• Grandezas e Medidas – quilograma, grama e 

tonelada. 
• Operações de adição e subtração com 

recurso e problemas. 
� Estudar pelo livro e caderno de Matemática 

 

� INGLÊS: As avaliações de Inglês serão aplicadas nos dias 7 a 9/5, 2ª a 4ª feira, 
na primeira aula de Inglês da semana, conforme grade horária de cada turma. Os 
resultados serão registrados no boletim escolar.  

  
Kênia Araujo Santana                                                                                          Ana Paula do Couto                     
Coordenadora Pedagógica                                                                                  Orientadora Educacional           

Orientações Gerais: 

1- Os Componentes Curriculares de Arte, Ensino Religioso e Educação Física são avaliados no decorrer das aulas. 
2- Alunos ausentes nos dias de avaliação poderão fazer a 2ª chamada mediante requerimento e pagamento, via 
Portal Educacional ou secretaria do CBB, em até 2 dias úteis após aplicação da prova não realizada. Após esse 
período, desde que obedecido o calendário da 2ª chamada, o requerimento poderá ser realizado até 1 dia antes 
da aplicação da avaliação mediante o pagamento de nova taxa a ser consultada na secretaria. 
3- Serão aplicadas as avaliações de 2ª chamada no período contrario das aulas do discente. 
4- Valores das avaliações de 2ª chamada. 

Com o atestado médico R$ 30,00 (Trinta reais) 

Sem o atestado médico R$ 60,00 (Sessenta reais) 


