
 

                                    CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
                               AV1 DO 1º TRIMESTRE/2023 – 3º ANO 

 

 
ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

DATA DA 
PROVA 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 
REFERENCIAL 
PARA ESTUDO 

Matemática Matemática 

 
 
 

20/03 

Comparando quantidades. 

Registrando quantidades. 

A origem do sistema de numeração. 

Contando como outros povos. 

Compondo, decompondo e lendo 

números naturais. 

Problemas de Adição e Subtração. 

Unidade 1- Livro 
Páginas: 14 a 37 
Livro lição de 
casa: páginas 17 
a 20 
Estudo no 
caderno 

Ciências da 
Natureza 

Ciências 

 
 
 

21/03 

 Percebendo os sons do ambiente. 

 Os sons à nossa volta. 

  A audição e o som. 

Unidade 1- Livro 
Páginas: 10 a 25  
Livro lição de 
casa: páginas 17 
a 19 
Estudo no 
caderno 

Ciências Humanas 
 

História 

 
 
 

22/03 

 Cidades do presente e do passado. 

 Os municípios brasileiros. 

  Histórias de cidades brasileiras. 

 

Unidade 1- Livro 
Páginas: 08 a 27 
Livro lição de 
casa: páginas 16 
a 21 
Estudo no 
caderno 

Geografia 

 
 
 

23/03 

 O que é paisagem. 

 Paisagens. 

 Planos da paisagem.  

Unidade 1- Livro 
Páginas: 10 a 25 
Livro lição de 
casa: páginas 17 
a 22 
Estudo no 
caderno 

 
 

Linguagens 
 

Língua 
Portuguesa 

 
 
 
 

24/03 

 Interpretação de texto- Conto e 

poema 

 Verbete de dicionário  

 Parágrafo 

 Acentos agudo e circunflexo 

 Substantivos comuns e próprios 

 Substantivos próprios com inicial 
maiúsculo. 

Unidade 1- Livro 
Páginas: 14 a 49 
265 a 268 
Livro lição de 
casa: páginas 1 
a 4 
Estudo no 
caderno 

Língua Inglesa 

 
 
 
 

27 a 
31/03 

 
 
 
 

 Back to school (pages 4 – 9): The 
classroom. 

 Vocabulary (The classroom): door, 
window, bookcase, wall, clock, 
board, cupboard, chair, floor; 

 There is / There are; 
 Sit down, Don´t sit down, Open 

your book, Don´t open your book, 
Stand up, Don´t stand up; 

 

Workbook: 
pages 04 – 21. 
 
Review. 
 



 

 
 
 

 
 
 Unit 01 (pages 10-21): My day. 
 Vocabulary: Daily routines: get up, 

get dressed, have breakfast, brush 
your teeth, go to school, have 
lunch, play in the park, have dinner, 
go to bed;  

 What´s time is it? It´s (nine) o´clock; 
 When do you (have lunch)? At (one) 

o´clock. 
 
 

 
Formulário de Educação Física – aplicação: 27 a 31/03, durante a aula do estudante.  
 

Observação: Lembramos que o educando, além de estudar pelos livros, deverá estudar também pelos 

cadernos e fichas de atividades. Ressaltamos que o mesmo conteúdo mediado de forma híbrida, é aplicado na 

prova, porém as questões e os textos devem e são diferentes. 

 

ATENÇÃO:  

Aluno ausente em dia de prova pode realizar avaliação em segunda chamada, mediante apresentação de 

documento comprobatório. 

Para realizar a segunda chamada, o responsável deve preencher o formulário de requerimento na Secretaria em 

até 48 horas após o dia da aplicação da prova original e recolher a taxa estabelecida, na secretária da escola.  

As avaliações em segunda chamada, AV1 1° trimestre, serão realizadas nos dias:  03, 04 e 05/04, no turno oposto 

a aula do estudante. 

 

Bons estudos! 
 

 

 

 

 

 

 


