CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AV2 DO 2º TRIMESTRE/2019 -3° ANO

CADERNO

DATA DA
PROVA

ÁREA DO
CONHECIMENTO

COMPONENTE
CURRICULAR

Língua Portuguesa

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(COM REFERÊNCIAS PARA
ESTUDOS)
Unidade 4
 Letras que representam o som
do S- página: 102 a 104.
 Linguagem formal e informalpágina: 111 e 112.
 Gênero do substantivo- páginas:
116 a 118.
Unidade 5
 Fábulas – páginas: 126 a 130.
 Leitura e interpretação de texto.

1

14/ 08/2019
(quarta-feira)

LINGUAGENS E
CIÊNCIAS HUMAMAS


História





Geografia



Os transportes públicos e
particulares ( páginas 48 a 53)
Os transportes públicos antigos
( páginas 58 a 60)
A viagem para a Chapada dos
Guimarães (páginas 64 a 69)
A vida no campo e na cidade (
página 60 a 63)
A vida na cidade ( páginas 66 a
74).

Unidade 5

Matemática




2

20/08/2019
(terça-feira)

MATEMÁTICA E
CIÊNCIAS DA
NATUREZA

Ciências Da
Natureza

Outras formas de dinheiro págs.
150 e 151
Um novo sólido geométrico
págs. 156 e 157
Situações problemas com as
quatro operações.

Unidade 5
 Mananciais e modos de uso da
água- Páginas: 74 a 80.
 O Aquífero de GuaraniPáginas: 81
 A Água passa por mudançasPáginas 82 e 83.
 O ciclo da água na naturezaPáginas 88 e 89.

Observação: Além de estudar pelos livros, estude pelos cadernos e fichas de atividades. Importante ressaltar que a prova cobra o mesmo
conteúdo, mas 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.
A avaliação em segunda chamada, AV2 2° trimestre, será realizada, no turno oposto a aula do estudante, nas seguintes datas:
Caderno I dia 28/08/2019 (quarta-feira) e Caderno II dia 29/08/2019 (quinta-feira).
Bons estudos!

