Comunicado 128/2018
Assunto: Conteúdo das Avaliações do 2º Trimestre.
Turma: 3º ano do Ensino Fundamental.

Guarulhos, 28 de junho de 2018.
Srs. Pais,
Comunicamos que as avaliações trimestrais acontecerão no período de
06 a 14 de agosto conforme cronograma abaixo:
2° Trimestre / 2018
Datas
06/08 (2ª feira)
07/08 (6ª feira)
08/08 (2ª feira)
09/08 (5ª feira)
10/08 (6ª feira)
13/08 (2ª feira)
14/08 (3ª feira)

Disciplinas
Inglês
Texto e Gramática
Geografia
Ciências
História
Produção Textual e Rumografando
Matemática

Conteúdo para as Avaliações
Professora: Fabiana Philomeno Geraldo
Disciplina: Língua Inglesa
Book: 2 (Unidades 3 e 4)
Conteúdos: Vocabulary: Animals (horse, sheep, duck, dog, kitten, giraffe,
tortoise, elephant, butterfly, rooster, hen, cow). Animal sounds (moo, purr,
tweet, baa, neigh, bark). Adjectives (soft, small, big, friendly, heavy, light,
strong, weak, slow, fast, old, young). Actions (prance, graze, fly, wags its
tail, rub their backs, chew, gallop). Grammar: Prepositions (in, on, under,
next to, behind). Functions: The girl is hiding behind the tree. The cat is
sitting on the books. Humming birds are beautiful, smart and fast. Cats play
with yarn.
Observação: Estudar os conteúdos do caderno e trazer lápis de cor.
Professora: Luciana Sayuri Yassutani
Disciplina: Língua Portuguesa
Livro Caderno: 2, pág. 4 a 51.
Conteúdos: Leitura e interpretação Textual: Texto gênero notícia (título, data de publicação, fonte)
Produção Textual: Notícia – Título, parágrafos, uso de aspas, pontuações.
Gramática: Substantivo comum e simples; antônimos, uso de vírgulas, classificação silábica
(monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba); sílaba tônica; Ditongos; Singular e plural.
Rumografando: R ou RR; Palavras escritas com MP/MB e N (som nasal); e/ei (ditongo); CH, NH,
LH; L/U (final de sílaba).
Obs.: Estudar as atividades do caderno.

Professora: Luciana Sayuri Yassutani.
Disciplina: Geografia
Livro Caderno: 2, pág. 4 a 31.
Conteúdos: Município: história e representação; Todo município tem uma história; A representação
do município; Orientando-se no município; Leitura de texto e imagem; Maquete, planta e localização
de objetos; A população do município, Quem vive no município; Migrações; Trabalho e lazer da
população; Orientação e localização (pontos cardeais e colaterais).
Professora: Luciana Sayuri Yassutani.
Disciplina: Ciências
Livro Caderno: 2, pág. 4 a 39.
Conteúdos: Características dos animais; A alimentação dos animais (herbívoros, carnívoros e
onívoros); A reprodução dos animais (ovíparos e vivíparos); Animais vertebrados e invertebrados; O
grupo de animais vertebrados (peixes, mamíferos, répteis, anfíbios e aves); A respiração dos
vertebrados; O s grupos de animais invertebrados; Os insetos; Características das plantas; As
plantas são seres vivos; As partes de uma planta; As plantas respiram e transpiram; As plantas se
alimentam; O que é e como é o processo da fotossíntese; Plantas com flores e plantas sem flores;
as partes da planta: frutos e sementes;
Professora: Luciana Sayuri Yassutani
Disciplina: História
Livro Caderno: 2, pág. 4 a 27.
Conteúdos: Tempo de se alimentar; Alimentação do povo indígena; As origens da cozinha
brasileira; Cozinhando ao longo da história; Com que roupa?; Por que usamos roupas?; A história
das roupas; Vestuário e diversidade cultural;
Professora: Luciana Sayuri Yassutani
Disciplina: Matemática
Livro Caderno: 2, pág. 8 a 73.
Conteúdos: Trabalhando com as operações (cálculos de adição, subtração, multiplicação e divisão);
Padrões na multiplicação; Sistema monetário (contagem de cédulas e moedas); Calculo mental;
Formas planas (quadrado, retângulo, círculo, triângulo); Formas espaciais (bloco
retangular/paralelepípedo, cilindro, pirâmide, esfera, cubo); Face, vértice e aresta; Decomposição
numérica: Centenas, dezenas e unidades; Horas e minutos (relógio analógico e digital); Tabela e
gráfico; Simetria;
Observações: Estudar atividades do caderno.
Atenção! Para o período que antecede as provas, procure dormir no mínimo 8 horas por noite
e confira o seu material (lápis de escrever, lápis colorido, apontador, borracha, tesoura, cola bastão
e régua), pois não será permitido o empréstimo de materiais entre os alunos.
Bom estudo e boa prova!
Atenciosamente,
A Equipe do CNR.

