Comunicado 250/ 2018
Assunto: Conteúdo das Avaliações de Exame Final.
Turma: 3º ano do Ensino Fundamental.

Guarulhos, 05 de dezembro de 2018.
Srs. Pais,
Comunicamos que as Avaliações de Exame Final acontecerão no período de
10 a 14 de dezembro conforme cronograma abaixo:

Datas
10/12 (2ª feira)
11/12 (3ª feira)
12/12 (4ª feira)
13/12 (5ª feira)
14/12 (6ª feira)

Disciplinas
---------------------------------------------------------------Matemática
Texto e Gramática / Rumografando
Produção Textual
Conteúdo para as Avaliações

Professora: Luciana Sayuri Yassutani
Disciplina: Língua Portuguesa
Conteúdos: Leitura e interpretação textual: Texto narrativo: título, autor, editora,
parágrafos, cenário, personagens, uso de aspas, travessão.
Produção textual: Texto narrativo e Texto aventura – título, parágrafos, personagens,
cenário, uso de pontuações.
Rumografando: R ou RR; Palavras escritas com MP/MB e N (som nasal), exemplos: cantar,
entrar, juntar; U/L; F/V, D/T, B/P, CH ou X, LH, NH; G/J; Ç/SS.
Gramática: Uso das letras maiúsculas; Singular e plural; Características (adjetivos);
Antônimos; Uso das aspas, vírgulas; Ordem alfabética; Separação de sílabas e classificação
silábica (monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba) Substantivos comum e próprio;
Palavras escritas no aumentativo e diminutivo; Ações (verbos).
Obs.: Estudar as atividades do caderno e Cadernos UNOi.
Professora: Luciana Sayuri Yassutani
Disciplina: Matemática
Conteúdos: Identificar formas geométricas espaciais (cubo, cone, bloco retangular, esfera
e pirâmide); Identificar dados em gráficos de barras; Números em sequência numérica;
Efetuar contagem; Número ordinal até 30º; Medidas de tempo: calendário (dias, semanas,
meses e ano) e relógio (horas e minutos); ordens dos números (unidade, dezena,
centena); situações-problema envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão exata,
sistema monetário brasileiro (valores de cédulas e moedas); Escrita por extenso (zero até
mil); Litro; Quilograma;
Obs.: Estudar as atividades do caderno, Cadernos UNOi, trazer régua e não será
permitido o uso de calculadora.
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, régua e dicionário),
pois não será permitido o empréstimo de materiais entre os alunos.
Bom estudo e boa prova!
Atenciosamente,
A Equipe do CNR.

