Natal, 11 de fevereiro de 2019.
Srs. Pais/Responsáveis,
No período de 22 de fevereiro a 01 de março de 2019, haverá a aplicação das provas (P1)
do I trimestre para as turmas do 3º ano. Diante disso, indicamos, a seguir, os conteúdos que
devem ser estudados e revisados para o bom desempenho do aluno nessa fase de avaliação.
Atenciosamente,
A equipe pedagógica
Data
22/02/2019

25/02/2019

Disciplina
Português

Geografia

26/02/2019
História

27/02/2019

Inglês

Conteúdos
Leitura e interpretação textual.
Módulo 1
 Marchinhas de carnaval, páginas 8 a 10; 14 e 15;
17 a 20; 25 a 28
 Vogais, consoantes e sílabas, páginas 11 a 13.
 Uso do dicionário: ordem alfabética - primeira,
segunda e terceira letra, páginas 21 a 24.
 Momento de revisar, páginas 28 a 33.
Módulo 1
 Trabalho em diferentes lugares, páginas 244.
 Matéria- prima, páginas 245 a 247.
 Agropecuária e extrativismo, páginas 248 a 252.
 Indústria e comércio, páginas 252 a 256.
 Momento de revisar, páginas 257 a 260.
Módulo 1
 Acontecimentos e memórias das cidades, páginas
185 e 186.
 Registro de acontecimentos da cidade em que se
vive, páginas 187 a 189.
 Minha cidade tem história, páginas 190 a 192..
 Memórias nos nomes de ruas das cidades, 192 a
195.
 As ruas também têm histórias para contar, páginas
196 e 197.
 Momento de revisar, páginas 198 a 201.
. Língua Inglesa
 Material escolar – páginas 8 até 12, 22 e 23 e atividades
em folha.
 Pronomes pessoais e possessivos – página 21 e
atividades em folha.
 Verbo To Be “is” e “am” – página 25 e atividades em folha.
 Interpretação de textos
 Preposições de lugar – atividades em folha.
Matemática
 Adição e subtração – página 29 e atividades em folha.

 Números de 1 a 19 – atividades em folha.
.

28/02/2019

Ciências

01/03/2019
Matemática

Módulo 1
 Nascimento dos animais, páginas314 a 316.
 Os animais nascem de diferentes maneiras,
páginas 316 a 319.
 Desenvolvimento dos animais, 320 a 324.
 Momento de revisar, páginas 326 e 327.

Módulo 1
 Composição e decomposição numérica, páginas
90.
 Centenas, páginas 91 a 97.
 Decomposição em centenas, dezenas e unidades,
páginas 98 a 103.
 Escrita dos números por extenso, páginas 104 e
105.
 Valor posicional, páginas 105 a 111.
 Momento de revisar, página 112 a 116.

Fontes de estudo: livros, cadernos e atividades em folhas.

