
 

3º TRIMESTRE – 2020 

Professor (a): Ana Nunes e Débora Marques                                

Turma: 311/312 

Data Turma 
Componente 

curricular 
Forma de Avaliação Conteúdo Valor 

26\10\2020 
311/ 

312 

Ciências  

Trabalho 1 

Pesquisa: sistema solar - Desenhar o sistema solar, colocando os planetas 
em ordem com seus respectivos nomes. Escolher um planeta e escrever 
sobre ele (postar na sala de aula classroom - ciências até às 17:35). 

4,0 

4/11/2020 
311/ 

312 

Ciências  
 Prova 1 

Formulário - teste/ classroom/ sistema solar/animais vertebrados e 

invertebrados. 
5,0 

11/11/202 
311/ 

312 

Ciências  
  Qualitativo Participação em aula. Caderno e proatividade. 1,0 

29/10/2020 

 

311/ 

312 

Ciências Humanas 

( história) 
Trabalho 1 

Eu e outro e os diferentes grupos sociais - Uma foto impressa, uma folha 

de acetato e uma caneta permanente( colocar a folha de acetato sobre a 

foto impresso e contornar a foto e pintar de acordo com a criatividade) 

Observação não pode ser com canetinha. Postar na sala até às 17:35. 

3,0 

5/11/2020 

 

311/ 

312 

Ciências Humanas 

( geografia) 
Trabalho 2 Elaborar um instrumento de localização (BÚSSOLA/GPS OU MAPA). 2,0 

13/11/2020 

 

311/ Ciências Humanas 

(história e geografia) 

  Prova 1 

 

Diferentes grupos sociais. Mapa/ localização de Porto Alegre. 

Formulário - classroom.  

4,0 

 



12/11/2020 312 

311/ 

312 

Ciências Humanas 

(história e geografia) 

 

  Qualitativo  

 

Participação em aula. Caderno e proatividade. 

 

1,0 

28/10/2020 

311/ 

312 

Matemática 

 Trabalho 1 

 

Confecção de figuras espaciais - escolher uma figura e construir com 

palitos e massinha de modelar. Tirar foto e postar na sala até às 

17:35(foto). 

 3,0 

10/11/2020 

 

311/312 Matemática 

   Trabalho 2 

Construção da tabuada - confeccionar um jogo criativo. Pode ser um 

jogo da memória, jogo da velha...desde que seja com a tabuada(2,3,4 ou 

5). Postar na sala até às 17:35 (foto). 

3,0 

19/11/2020 

311/ 

312 

Matemática 

Prova 1 

Problemas matemáticos (multiplicação e noção de divisão/partilhar); 

Figuras espaciais (sólidos geométricos); 

Cálculos - adição e subtração; 

Horas-relógio - formulário teste Classroom. 

 

4,0 

3/11/2020 

 

311/ 

312 

 

 Linguagem 

Língua Portuguesa 
Trabalho 1 

Produção textual(auto retrato) - Título, dois parágrafos, começo,meio e 
fim da história. Ortografia correta das palavras, pontuação adequada, de 
acordo com a frase elaborada. Será postado a estrutura do trabalho na 
sala de aula de língua portuguesa Classroom com as ORIENTAÇÕES. 

2,0 

17/10/2020 

311/ 

312 

Linguagem 

Língua Portuguesa 

prova1 

Leitura e interpretação de texto - (sinônimo e antônimo/plural e 

singular/feminino e masculino/aumentativo e diminutivo. 

Identificação de verbo/adjetivo; 

Acento agudo e circunflexo. 

Separação silábica e classificação(oxítona,paroxítona e proparoxítona) - 

4,0 



formulário Classroom. 

 

02/11 

311/ 

312 

Linguagem - Arte 
 Trabalho 1 

Criação de mapas de movimentos para serem dançados. Envio pela Sala 

de Aula Google. 
1,0 

16/11 
311/ 

312 

Linguagem - Arte 
 Trabalho 2 

Confecção de máscaras inspiradas no Teatro Grego. Envio pela Sala de 

Aula Google 
1,0 

28/10 311/ 
312 

Linguagem 
Ed.Física 

Trabalho 1 Pesquisa sobre Tipos de Dança, 
imagens de um dos tipos para aprofundamento da pesquisa.  

Postagem na sala Google. 

1,0 

25/11 311/ 
312 

Linguagem 
Ed. Física 

Trabalho 2 Construção do Jogo de Queimada das Tampinhas, com fotos ou 
vídeo do jogo pronto e sua execução.  

Postagem na sala Google. 

1,0 

Alunos que ficarem para exame final (recuperação) - atenção para os conteúdos: 

Linguagem: Português  

Leitura e interpretação de texto.  
Substantivos: Próprio e comum. Separação silábica e classificação(monossílaba,dissílaba, trissílaba e polissílaba) e os conteúdos citados acima para a prova do 
3ºtrimestre. 
 

ARTES 
- Desenho: Simetria. 
- Cultura Brasileira. 
- Dança: Bailarinos e Bailarinas.  
- Teatro: Máscaras da Tragédia e da Comédia. 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
*Habilidades Motoras 
*Ginástica 
*Futsal 
*Voleibol 
*Futebol 
*Basquete 
*Tipos de Dança 

 



 

Matemática: 

 
Reta numérica. 
Composição e Decomposição dos números. 
Sequência numérica. 
Arme e efetue( adição, subtração e multiplicação). 
Medida de comprimento - gráficos e tabelas.  
Mais os conteúdos citados acima -prova 3ºtrimestre. 

Ciências da Natureza: 
Animais - aquáticos, terrestres.  
Desenvolvimento do homem (infância, adolescência, fase adulta, velhice ou melhor idade). 
Mais os conteúdos citados acima - prova 3º trimestre. 

Ciências Humanas: 
                                       (história e geografia) 
Principais características da cidade, espaços públicos e privados, área de conservação ambiental. A Cidade e suas atividades (trabalho. cultura e lazer - espaço 
modificado pelo homem).  
Mais os conteúdos do 3º trimestre citado acima. 
 
 
 
 
 

 


