
           CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES – 3.º ANOS A e B  
 
IA1 – 3º TRIMESTRE 

Srs. Pais, 

Na semana de 23/09 a 04/10 iniciaremos as avaliações IA1 do 3° trimestre. Para esse momento, é importante 

fazer uma revisão em livros e cadernos sobre os temas estudados. Abaixo segue as habilidades que serão solicitadas 

nas avaliações com suas respectivas datas. 

 

 

 

 

 

Data da 

avaliação: 

04/10 

Disciplina: Inglês 
 

- Vocabulário referente as refeições. 
- Vocabulário referente aos animais da fazenda. 
- So do I e I don’t para concordar e discordar de alguém, respectivamente. 
- Vocabulário referente as comidas das páginas 43 e 51. 

 

 

Data da 

avaliação: 

09/10 

Disciplina: Ciências 

- Conhecer as conquistas e inovações tecnológicas sobre a exploração da lua. 
- Reconhecer as funções do solo e os diferentes tipos.. 
 
 

Estudar: livro didático, páginas 130 até 137/ 146 até 155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data da 

avaliação: 

30/09 

Disciplina: Português 

- Destacar elementos do gênero instrucional, como: intenção de instruir frases curtas, 
divisão em partes, sequência de ações. 
- Apresentar os usos possíveis para as formas do verbo no imperativo 
- Empregar gradativamente os recursos da ortografia aprendidos. 
 

Estudar: livro didático, páginas 206 até 213/ 215 até 218/ 235 até 238   + caderno 

 

Data da 

avaliação: 

02/10 

Disciplina: Geografia 
 

- Identificar e refletir sobre a relação sociedade e natureza. 
- Reconhecer a importância de atitudes responsáveis para a melhoria da qualidade de 
vida. 
 

Estudar: livro didático, páginas 132 até 136  

 

Data da 

avaliação: 

07/10 

Disciplina: História 

- Identificar o desenvolvimento histórico e a importância dos meios de transporte na vida 
social 
-Identificar diferentes povos indígenas e suas culturas. 
 

Estudar: livro didático, páginas 96  até 120 



 

 

           CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES – 3.º ANOS C 
 

IA1 – 3º TRIMESTRE 
Srs. Pais, 

Encaminhamos o novo calendário de provas. Na semana de 30/09 a 09/10 realizaremos avaliações IA1 do 3° 

trimestre. Para esse momento, é importante fazer uma revisão em livros e cadernos sobre os temas estudados. Abaixo 

segue as habilidades que serão solicitadas nas avaliações com suas respectivas datas. 

Solicitamos que os alunos tragam os livros didáticos para a escola. Os mesmos serão encaminhados 

gradativamente conforme as datas das provas. 

 

Data da 

avaliação: 

2/10 

Disciplina: Ciências 

- Conhecer as conquistas e inovações tecnológicas sobre a exploração da lua. 
- Reconhecer as funções do solo e os diferentes tipos.. 
 
 

Estudar: livro didático, páginas 130 até 137/ 146 até 155 

 

Data da 

avaliação: 

04/10 

Disciplina: Inglês 
 

- Vocabulário referente as refeições. 
- Vocabulário referente aos animais da fazenda. 
- So do I e I don’t para concordar e discordar de alguém, respectivamente. 
- Vocabulário referente as comidas das páginas 43 e 51. 

Estudar: livro didático, páginas 43 / 47 até 51 + caderno  

 

 

 

 

 

 

Data da 

avaliação: 

30/09 

Disciplina: História 

- Identificar o desenvolvimento histórico e a importância dos meios de transporte na vida 
social 
-Identificar diferentes povos indígenas e suas culturas. 
 

Estudar: livro didático, páginas 96  até 120 

 

Data da 

avaliação: 

7/10 

Disciplina: Português 

- Destacar elementos do gênero instrucional, como: intenção de instruir frases curtas, 
divisão em partes, sequência de ações. 
- Apresentar os usos possíveis para as formas do verbo no imperativo 
- Empregar gradativamente os recursos da ortografia aprendidos. 
 

Estudar: livro didático, páginas 206 até 213/ 215 até 218/ 235 até 238   + caderno 

 

Data da 

avaliação: 

9/10 

 

Disciplina: Matemática 
 

- Explorar as grandezas, comprimento, massa, capacidade, apresentando algumas das 
unidades de medida. 
- Resolver problemas que envolvam essas grandezas. 

- Reconhecer sólidos geométricos. 
 

Estudar: livro didático, págs 247 até 265/ 54 até 63 + caderno(inclusive 

multiplicação) 


