
           CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES – 3.º ANOS A, B e C 
 
IA1 – 1º TRIMESTRE 

Srs. Pais, 

Nas semanas de 11/03 a 22/03 iniciaremos as avaliações IA1 do 1° trimestre. Para esse momento, é 

importante fazer uma revisão em livros e cadernos sobre os temas estudados. Abaixo segue as habilidades: 

 

 

Data da 

avaliação: 

13/03 

Disciplina: História 
 

- Analisar o espaço em sua dimensão histórica, . 

- Identificar a permanência e as mudanças ocorridas no decorrer do tempo, por meio de 

leituras da rua e do bairro. 

 

Estudar: livro didático, páginas 08 até 17 
 

 

Data da 

avaliação: 

15/03 

 

Disciplina: Matemática 
 

- Compreender o sistema de numeração decimal lendo, escrevendo e ordenando números 

através da interpretação das ordens das classes e ordens.  

- Realizar contagens com diferentes intervalos 

 

Estudar: livro didático, páginas 22 até 33 + caderno 
 

Data da 

avaliação: 

18/03 

Disciplina: Português 
 

- Compreender a sequência de história em verso destacando narrador, discurso indireto, 

sonoridade e ritmo. 

 - Reconhecer e classificar as palavras de acordo com seu número de sílabas.  

Estudar: livro didático, páginas  14 até 19/ 29 até 31/ 37 até 40/ 49 até 52 + caderno  

 

Data da 

avaliação: 

20/03 

Disciplina: Ciências 
 

- Reconhecer, classificar e comparar diferenças entre os animais. 

- Compreender as fases do ciclo da vida. 

- Reconhecer e classificar animais vertebrados e invertebrados. 

 

Estudar: livro didático, páginas 12 até 23/ 28 até 32 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data da 

avaliação: 

11/03 

Disciplina: Geografia 

- Identificar elementos naturais, elementos humanizados e elementos não visuais em 

paisagem. - Comparar paisagens locais e distantes em suas manifestações naturais. - 

Relacionar transformações na paisagem com necessidades humanas. 

 

Estudar: livro didático, páginas 82 até 87 e 94 até 99 



Data da 

avaliação: 

22/03 

Disciplina: Inglês 

- Personagens da Family Star 

 - Números de 1 a 10  

- Perguntas: “what’s your name?”; “How old are you?” ; “Who’s he/she?” 

- Sons do alfabeto - Cores  - Preposição 
 

Estudar: livro didático, páginas 2 até 9 + caderno 

 


