Comunicado 67/2019
Assunto: Conteúdo para as Avaliações do 1º Trimestre.
Turma: 3º ano do Ensino Fundamental.

Guarulhos, 03 de abril de 2019.
Srs. Pais e Responsáveis,
Comunicamos que as avaliações trimestrais acontecerão no período de
10 a 18 de abril, conforme cronograma abaixo:
1° Trimestre / 2019
Datas

Disciplinas

10/04 (4ª feira)

Texto e Gramática

11/04 (5ªfeira)

Geografia

12/04 (6ªfeira)

Produção Textual e Rumografando

15/04 (2º feira)

Língua Inglesa

16/04 (3ª feira)

Matemática

17/04 (4ª feira)

História

18/04 (5ª feira)

Ciências

Conteúdo para as Avaliações
Professora: Luciana Sayuri Yassutani
Disciplina: Língua Portuguesa
Livro: Páginas 8 a 57.
Conteúdos: Leitura e interpretação textual: Texto carta: Reconhecer na carta
lida elementos de situação de comunicação (Identificar: remetente, destinatário,
saudação, assunto e despedida).
Produção textual: Carta do leitor (páginas 30 a 32).
Rumografando: Escrever corretamente palavras com L e U em final de sílaba, a
e ai, e e ei, o e ou.
Gramática: Ordem alfabética; Uso das letras maiúsculas; Diferenciar linguagens
formal e informal; Separação de sílabas; Reconhecer sílaba tônica e classificação
silábica (oxítona, paroxítona e proparoxítona); Saber acentuar graficamente as
palavras (acento agudo e circunflexo).
Obs.: Estudar as atividades do caderno.
Professora: Luciana Sayuri Yassutani
Disciplina: Geografia
Publicação: Páginas 12 a 36.
Conteúdos: Todo município tem uma história; Paisagens do município; Orientando-se no município
(pontos cardeais e colaterais); Observando o município de diferentes pontos de vista;
Representando o município;

Professora: Fabiana Philomeno Geraldo
Disciplina: Língua Inglesa
Livro 1 - Unidades 1 e 2
Conteúdos: Vocabulary: Insects; Rules; Reptiles’ Bodies; 2D Shapes; City X Country; Farm
Products. Functions: Can we pet the animals? Can I touch things? Can I take pictures? Can we
run? Can I have a snack?; They’re riding the roller coaster. They’re looking at the stars. On the farm:
I see / smell / taste / hear / feel.
Orientações: Procure revisar os conteúdos estudados, associando o vocabulário às imagens e
buscando palavras-chave quando não entender as frases. Estude apenas as páginas que foram
feitas com a turma.
Materiais necessários: Trazer lápis de cor.
Professora: Luciana Sayuri Yassutani
Disciplina: História
Livro: Páginas 12 a 30.
Conteúdos: Espaços da cidade e memória; O lugar onde vivemos; A iluminação das ruas; O
transporte público;
Professora: Luciana Sayuri Yassutani
Disciplina: Ciências
Livro: Páginas 10 a 14 e 26 a 33.
Conteúdos: Características dos animais; A coluna vertebral; Animais vertebrados e invertebrados.
Professora: Luciana Sayuri Yassutani.
Disciplina: Matemática
Publicação: Páginas 8 a 68.
Conteúdos: Funções sociais dos números; Números na forma ordinal; Medidas de tempo: meses e
anos; Números com símbolos romanos; Sistema de numeração decimal; Calcular com dezenas e
centenas inteiras; Representar números de três algarismos; Valor posicional dos algarismos em um
número; Sequências numéricas; Resolver situações-problema e cálculos com adições e subtrações
por meio da estratégia da decomposição ou do método breve; Divisão simples através de
representações (ilustração); Coletar organizar e analisar dados em tabelas; Sistema monetário
(somente cédulas e moeda de um real).
Obs.: Estudar as atividades do caderno 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
e régua), pois não será permitido o empréstimo de materiais entre os alunos.

Bom estudo e boa prova!
Atenciosamente,
A Equipe do CNR.

