
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES – AV1 - 4º BIMESTRE – 3º ANO MATUTINO E VESPERTINO 

 Brasília, 8 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

PERÍODO MATUTINO PERÍODO VESPERTINO 

DATA- 6/11/18 (3ª FEIRA) - HORÁRIO: 10h  DATA- 6/11/18 (3ª FEIRA) - HORÁRIO:  15h 

LOCAL: SALA DO FUNDAMENTAL 1 LOCAL: SALA DO FUNDAMENTAL 1 
 

                                        HISTÓRIA E GEOGRAFIA – 18/10/18- 5ª FEIRA 

História 

Unidade 10 – Nós fazemos política! 

(Páginas 53 até 62 e 70 e 71) 

 A importância do voto. 

 As eleições no passado. 

 A participação popular. 

 Estudar pelo livro e caderno de História. 

Geografia 

Unidade 10 – De onde vêm os alimentos? 

Parte 2.     (Páginas 57 até 63) 

 Pecuária e os tipos de criação animal. 

 Extrativismo. 

 Impactos no meio ambiente. 

 Estudar pelo livro e caderno de Geografia. 

LÍNGUA PORTUGUESA - 19/10/18– 6ª FEIRA 

Unidade do 1º semestre. 

Unidade 05 –Palavras para revelar: do arco 

da velha. (Páginas – 146 a 151) 

 Substantivo próprio e comum. 

Unidade do 2º semestre... 

Unidade 10 – Palavras para vender: não gaste 

em vão seu tostão! 

(Páginas –98 a 106/109 e 110). 

 Adjetivos. 

 Adjetivos pátrio. 

 Palavras com C/QU. 

Atividades complementares. (Páginas – 179 a 

182) 

 Estudar pelo livro e caderno de Português. 

CIÊNCIAS – 22/10/18 -  2ª FEIRA 

Unidade 10 – Ar: invisível, mas essencial! 

(Páginas 61 até 72) 

 A composição do ar. 

 Poluição atmosférica e suas consequências. 

 O ar e a produção de energia. 

 Estudar pelo livro e caderno de Ciências 

MATEMÁTICA – 23/10/18 – 3ª FEIRA 

Unidade 7 – Operações de adição e subtração 

com reagrupamento. Livro págs. 10 a 17. 

 Dezena de milhar – livro págs. 38 a 41.  

Unidade 10 – Tempo e conhecimento – págs. 

81 a 89, 92 a 97. Atividades complementares 

págs. 178 a 180. 

   

 

 Divisão simples e direta – multiplicação. 

 Medidas de tempo – semana, mês, bimestre, 

semestre e ano. Calendário. 

 Escrita por extenso de números com 5 

algarismos. 

 Composição e decomposição de números. 

 Problemas. 

 Estudar pelo livro e caderno de Matemática 

INGLÊS – 29 a 31/10/2018 - 2ª a 4ª feira 

Unidade10 –Páginas (44, 47, 48 e 50). 

 Lugares que visitamos durante viagens para 

cidades diferentes.  

 Verbos no passado. 
 

 

 Estudar pelo livro e Caderno de Inglês 

 

 INGLÊS: As avaliações de Inglês serão aplicadas nos dias 29/10 a 31/10, 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) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


