Brasília - DF, 06 de setembro de 2018.
Prezados Pais, Mães ou Responsáveis,
Segue o calendário das fichas avaliativas BIMESTRAIS referentes ao III Bimestre de 2018 do
3º ano do Ensino Fundamental.
Informamos que os alunos deverão estudar pelos livros didáticos, os cadernos e as folhas
xerocadas.

FICHAS AVALIATIVAS BIMESTRAIS – DE 21 A 27 DE SETEMBRO
DATA DISCIPLINA
CONTEÚDOS
21/09

Geografia

24/09

Língua
Portuguesa

25/09

Ciências

26/09

Matemática

27/09

História

- Unidade 3: O tempo atmosférico nas paisagens
* Capítulo 2: Chuvas e ventos
* Capítulo 3: A previsão do tempo
Páginas 76 a 95.
- Compreensão textual;
- Gênero textual: Verbete de enciclopédia;
- Variações da língua (linguagem formal e informal);
- Artigo;
- Encontro consonantal e dígrafo;
- Classificação das palavras quanto ao número de sílabas;
- Verbo.
- Emprego das letras C/Ç, ES/ESA, AM/ÃO.
Páginas 191 e 192 / 198 e 199 / 201 / 209 a 227 / 244 a 249 / 251 e
252.
- Unidade 6: O ar
- Unidade 7: As rochas e o solo
Páginas 92 a 101 / 108 a 117.
- Composição, decomposição e escrita por extenso de números até
9999;
- Ordem crescente e decrescente dos números até 9999;
- Situações- problema envolvendo adição, subtração e multiplicação
com e sem reagrupamento;
- Medida de tempo (relógio);
- Medida de comprimento;
- Regiões planas e seus contornos.
Páginas 110 a 116 / 148 a 157 / 165 a 173 / 182 a 191 / 247 a 255 /
285 a 292.
- Unidade 3: Os brasileiros: quem são?
* Capítulo 2: Chegam os portugueses
* Capítulo 3: Brasil africano
Páginas 78 a 97.

Comunicamos que os responsáveis pelos alunos que perderem as fichas avaliativas mensais e/ou
bimestrais deverão fazer a solicitação da ficha de 2ª chamada junto à tesouraria do Colégio. Lembramos
que é de responsabilidade do representante legal do aluno essa solicitação.
As fichas avaliativas de 2ª chamada serão realizadas no próprio Colégio, ao final de cada bimestre
letivo, somente nos dias definidos no calendário anual, no contra turno. O conteúdo abordado será
referente ao trabalhado ao logo do bimestre. As fichas avaliativas referentes ao III Bimestre (meses de
agosto e setembro) acontecerão nos dias 02 e 03 de outubro.
Atenciosamente,
Paula Aragão Hastenreiter de Souza
Coordenadora Pedagógica – 3º ao 5º ano

