Brasília - DF, 16 de fevereiro de 2018.
Prezados Pais, Mães ou Responsáveis,
Segue o calendário das fichas avaliativas MENSAIS referentes ao I 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 MENSAIS – DE 02 A 08 DE MARÇO
DATA
DISCIPLINA
CONTEÚDOS
02/03

Ciências

05/03

Língua
Portuguesa

06/03

História

07/03

Geografia

08/03

Matemática

- Unidade 1: Da alimentação à energia
Páginas 12 a 23.
- Compreensão textual;
- Gênero textual: Poema;
- Alfabeto / Ordem alfabética / Vogais e consoantes;
- Emprego de M antes de P e B e N antes de outras
consoantes.
Páginas 16 a 23; 28 a 38; 40 e 41.
- Unidade 1: As primeiras cidades brasileiras
* Capítulo 1: As primeiras vilas
Páginas 8 a 17.
- Unidade 1: As paisagens
* Capítulo 1: Reconhecendo as paisagens
Páginas 8 a 17.
- Onde os números são usados;
- Composição e decomposição dos números até 3ª
ordem;
- Ordem crescente e decrescente;
- Escrita por extenso;
- Sucessor e antecessor;
- Adição e subtração sem e com reagrupamento;
- Situações – problema envolvendo adição e subtração.
Páginas14; 16 a 18; 23 a 30; 43 a 45; 74 a 76; 79 a 81;
87; 90 a 94.

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 pela Coordenação, no contra turno. As fichas
avaliativas referentes ao I Bimestre (meses de março e abril) acontecerão nos dias 24 e 25 de
abril.
Atenciosamente,

Paula Aragão Hastenreiter de Souza
Coordenadora Pedagógica – 3º ao 5º ano

