COLÉGIO CENTENÁRIO
Programação das atividades Avaliativas do 1º Bimestre 2022
1º BIMESTRE –

PROFESSOR: MARIA BEATRIZ

TURMA: 3ºANO

Disciplina: ARTE
AVALIAÇÕES
AV1

TRABALHOS
TB1

DATAS
21/03

DATAS
14/03

TB2

11/04

AVALIAÇÃO BIMESTRAL

25/04

1º BIMESTRE –

CONTEÚDOS
Avaliação prática.
A escola disponibilizará o material para a
avaliação.
CONTEÚDOS
Apostila.
Cap. 2: O ponto, pág. 11.
Atividade, pág. 14, nº 1.
Explorando os pontos gráficos.
Apostila,
Cap, 3: A linha, pág. 17.
Atividade, pág. 20, nº 1.
Criar uma composição usando uma única linha.
Avaliação prática.
A escola disponibilizará o material para a
avaliação.

PROFESSOR: Rose

TURMA: 3º ano

Disciplina: Ciências
AVALIAÇÕES
AV1

DATAS
24/03

TRABALHOS
TB1

DATAS
10/03

TB2

12/04

AVALIAÇÃO BIMESTRAL

27/04

CONTEÚDOS
Astronomia págs 182 a 184 - Planetas págs 185
a 187 - Satélites naturais e artificiais págs 188 a
193 - O Planeta Terra págs 194 a 202 e caderno.
CONTEÚDOS
Pesquisa : Em folhas pesquise sobre um
astronauta brasileiro. Escreva com letra legível
sobre este astronauta e cole imagens. Faça uma
capa com o nome do colégio, a disciplina e seus
dados nome e classe. Capriche!
Em uma folha cole figuras ou desenhe 4 tipos de
rochas ou minérios. Escreva seus nomes e
curiosidades. Não esqueça de identificar o
trabalho com nome da disciplina e seus dados.
As rochas págs 206 e 207 - A formação do solo Componentes do solo, o solo e os seres vivos
págs 208 a 214 - O solo e a agricultura págs 221
a 223 - Pecuária págs 225 a 230.

1º BIMESTRE –
Disciplina: Espanhol

PROFESSORA: Kassia

TRABALHOS
Av1

Tb1

DATAS
23/03

09/03

Tb2

13/04

AVALIAÇÃO
BIMESTRAL

27/04

1º BIMESTRE –

TURMA: 3º ano

CONTEÚDOS
Capítulo 1
Escolha um país que tem espanhol como primeira
língua, faça uma pequena pesquisa e escreva um
pouco sobre ele. Você pode fazer um desenho para
deixar seu trabalho ainda mais bonito.
Imagine que você necessita fazer as malas para uma
viagem, desenhe e escreva as roupas e acessórios
que levará. Siga o vocabulário da página 19 da
apostila.
Capítulo 2

PROFESSOR: Rose

TURMA: 3º ano

Disciplina: Geografia
AVALIAÇÕES
AV1

DATAS
22/03

TRABALHOS
TB1

DATAS
15/03

TB2

14/04

AVALIAÇÃO BIMESTRAL

25/04

CONTEÚDOS
O que são bairros págs 282 a 284 - Os bairros
são diferentes página 285 - Tipos de bairros
págs 286 a 290 - Os bairros da cidade págs 291
a 293 e caderno.
CONTEÚDOS
Em folhas pesquise sobre os tipos de bairros;
Residencial - Comercial - Industrial: Escreva
sobre cada um e cole figuras ou desenhe. Faça
uma capa com o nome do colégio, a disciplina e
seus dados pessoais. Capriche!
Faça a entrevista da página 318 da apostila com
um adulto de sua casa sobre a união e a
solidariedade.
O bairro em diferentes pontos de vista págs 294
a 298 - O bairro e seus espaços de convivência
págs 304 a 307 - Aspectos culturais no lugar
onde vivemos págs 309 e 310.

1º BIMESTRE –

PROFESSOR: Rose

TURMA: 3º ano

Disciplina: História
AVALIAÇÕES
AV1

DATAS
25/03

TRABALHOS
TB1

DATAS
11/03

TB2

15/04

AVALIAÇÃO BIMESTRAL

29/04

1º BIMESTRE –

CONTEÚDOS
Conhecendo os municípios págs 238 e 239 - o
espaço rural págs 241 a 244 - o espaço urbano
págs 245 a 251 - O cotidiano do município págs
252 a 256 e caderno.
CONTEÚDOS
Pesquisa: Em folhas escolha uma cidade do
espaço urbano ou do espaço rural e escreva
sobre ela, suas características, curiosidades, a
qual estado pertence, cole imagens ou desenhe
sobre esta cidade. Faça uma capa com o nome
do colégio, a disciplina e seus dados pessoais.
Capriche!
Responder a entrevista da página 263 da
apostila com alguém da sua família, escrevendo
sobre a história de sua cidade.
A história de uma cidade págs 260 a 262 Fontes que contam a história das cidades págs
264 a 267 - Patrimônio Cultural págs 268 a 271 Datas comemorativas: Dia do livro infantil - dia do
índio - Tiradentes no caderno.

PROFESSORA: Thaís

TURMA: 3º Fundamental

Disciplina: Língua Inglesa
AVALIAÇÕES
AV1

DATAS
24/03

TRABALHOS
TB1

DATAS
10/03

TB2

14/04

AVALIAÇÃO BIMESTRAL

28/04

CONTEÚDOS
Chapter 1
I am from: Country
CONTEÚDOS
Escreva uma carta para algum estudante de outro país.
Fale um pouco sobre você (nome, idade, onde mora,
etc.), faça um desenho mostrando alguma coisa do seu
país e pergunte de onde é o estudante.
Ex.: Hello, I’m Maria and I’m ten years old. I’m
Brazilian. Where are you from?
(desenho de você jogando futebol) (legenda) Soccer.
Faça uma pirâmide alimentar com os alimentos que
você come. Na parte de cima os que você menos
consome e embaixo os que você mais consome. Você
pode fazer colagens ou desenhos dos alimentos. Não
esqueça de escrever os nomes deles em inglês.
Chapter 2
Breakfast/Lunch/dinner

1º BIMESTRE –

PROFESSOR: Rose

TURMA: 3º ano

Disciplina: Matemática
AVALIAÇÕES
AV1

DATAS
28/03

TRABALHOS
TB1

DATAS
16/03

TB2

18/04

AVALIAÇÃO BIMESTRAL

28/04

CONTEÚDOS
Numerais de 0 a 100 caderno - O uso dos números págs 88
a 91 - Sistema de numeração Decimal ( unidade - dezena )
págs 92 a 96 - Par e ímpar págs 97 a 100 - Centena págs
102 a 104 - comparação págs 105 a 111 - Números ordinais
págs 112 a 115 e caderno.
CONTEÚDOS
Confeccione um ÁBACO contendo UNIDADE - DEZENA
- CENTENA com sucatas , tampinhas, macarrão, etc.
Capriche: Segue modelos.
Confeccionar um objeto ou um brinquedo com caixinhas de
fósforo, sapatos, remédios , etc que possuam a forma das
formas geométricas espaciais CONE - CILINDRO PARALELEPÍPEDO - ESFERA - PIRÃMIDE - CONE :
Capriche!
Figuras geométricas espaciais págs 120 a 130 - Vistas págs
131 a 134 - Adição sem e com reagrupamento págs 138 a
149 - Subtração sem e com reagrupamento págs 150 a 165.

Veja dois exemplos abaixo de como fazer o TB 1.

1º BIMESTRE –

PROFESSOR: Rose

TURMA: 3º ano

Disciplina: Português
AVALIAÇÕES
AV1

DATAS

TRABALHOS
TB1

DATAS
14/03

29/03

TB2

19/04

AVALIAÇÃO BIMESTRAL

26/04

CONTEÚDOS
Ler e interpretar - As letras do alfabeto , vogais e
consoantes no caderno - Frases e parágrafos págs 15
a 17 - sinais de pontuação págs 18 a 21 - Vírgula
págs 24 a 27 - substantivos próprios e comuns págs
38 a 40 e caderno.
CONTEÚDOS
Em folhas cole 5 substantivos comuns e 5
substantivos próprios, escolha 2 de cada grupo e
forme frases: Faça uma capa com o nome do colégio,
disciplina e seus dados pessoais.
Ler o livro " LÁPIS ENCANTADO e responder o
suplemento de leitura.
Ler e interpretar - Substantivo coletivo págs 41 a 45 Estudo da língua págs 48 a 51 - Substantivos
masculino e feminino págs 60 a 64 - Artigo págs 65 a
68 - Acentos agudo e circunflexo págs 71 a 74.

