Brasília - DF, 03 de agosto de 2018.
Prezados Pais, Mães ou Responsáveis,
Segue o calendário das fichas avaliativas MENSAIS 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.

DATA

FICHAS AVALIATIVAS MENSAIS – DE 17 A 23 DE AGOSTO
DISCIPLINA
CONTEÚDOS

17/08

História

20/08

Português

21/08

Ciências

Geografia
22/08

23/08

Matemática

* Unidade 3: Os brasileiros: quem são?
- Capítulo 1: Povos indígenas
- Capítulo 2: Chegam os portugueses
Páginas 68 a 85.
- Compreensão textual;
- Gênero textual: verbete de enciclopédia;
- Variedades linguísticas;
- Linguagem formal e informal;
- Emprego do Ã e AM;
- Classificação das palavras quanto ao número de sílabas;
- Verbo
Páginas 186 a 198 / 200 e 201 / 209 a 217.
* Unidade 5: A água na natureza
Páginas 76 a 87.
* Unidade 3: O tempo atmosférico nas paisagens
- Capítulo 1: Tempo atmosférico
- Capítulo 2: Chuvas e ventos
Páginas 68 a 83.
- Composição, decomposição e escrita por extenso dos números
até 9999;
- Ordem crescente e decrescente dos números até 9999;
- Situações - problema de adição e subtração com e sem
reagrupamento;
- Adição de parcelas iguais;
- Multiplicação sem reagrupamento;
- Medida de tempo – (relógio);
- Possibilidade;
Páginas: 143 a 148 / 150 a 152 / 181 a 184 / 187 a 189 / 284 a 288 /
290 a 292.

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 II 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

