Roteiro das Provas do 2º trimestre 2018
3º ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Disciplina/Data

Português

Conteúdo











Comunicado – pp 173 e 174 ;
Gênero do substantivo – p.140;
Encontro vocálico – p.175;
Encontro consonantal – pp. 178 e 179;
Dígrafo – p. 181;
Substantivo – p. 51;
Pontuação (interrogação, exclamação e ponto final) – pp. 163 e 164;
Verbo – p. 93;
Ortografia: Uso do m/n, c/ç – pp. 64, 84.
Sites de jogos educativos:

 http://guida.querido.net/jogos/portug/pontua-1.htm (sinais de pontuação);
 http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/verbos-memoria.html (verbos) ;
 http://www.smartkids.com.br/jogo/ditado-do-m-p (uso do M antes de p e b);
Estudar pelos livros, sites educativos, cadernos e atividades xerografadas

Matemática

Ciências
humanas e da
natureza
(Ciências/
História e
Geografia)

 Sistema monetário (nosso dinheiro) – da p.68 à 74;
 Multiplicação por parcelas iguais – da p.75 à 85;
 Sólidos geométricos (faces, vértices e arestas) – da p.87 à 90;
 Ordem crescente e decrescente - pp. 94 e 95;
 Numerais antecessores e sucessores - pp. 96 e 97;
 Valor posicional dos algarismos em um numeral – da p. 98 à 100;
 Unidade de medida (cm e metro) – da p. 113 à 122;
 O dobro e o triplo – da p.127 à 130;
 Leitura e interpretação de gráficos e tabelas - pp. 137 e 138;
 Divisão pela ilustração - caderno e p. 163 e da p.165 à 167;
 Problemas envolvendo adição, multiplicação, subtração e divisão pela ilustração (Caderno
e folha xerografada);
Site de jogo educativo:
* http://www.escolagames.com.br/jogos/tabuadaDino/
* http://www.escolagames.com.br/jogos/antecessorSucessor/
*http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12417
* http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=12412
*http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=7204










Dentição – da p. 118 à 120;
Grupos alimentares da pirâmide – da p. 126 à 128;
Origem dos alimentos – da p.138 à 140;
Alimentação indígena – p. 144;
De onde vêm os alimentos – pp. 146, 148;
Mexendo o esqueleto – pp. 150 e151;
Falta de partes do corpo – pp. 154 e 155;
É festa – da p. 159 à 165;
Com que roupa eu vou? pp. 168 e 169.

Site de jogo educativo:
http://tvratimbum.cmais.com.br/jogos/jogo-da-piramide-dos-alimentos (pirâmide alimentar);
http://www.jogos360.com.br/agnes_dentist_care.html (seja você mesmo o dentista- cuidados
com os dentes);
https://www.mrjogos.com.br/jogo/esqueleto-humano.jsp (esqueleto humano) ;

https://www.discoverykidsplay.com.br/jogos/doki-e-os-alimentos/
(alimentação).

Inglês









Cores;
Preposições;
Membros da família;
Animais de estimação;
Adjetivos;
Partes do corpo;
Unidades 4 a 6 do livro.

Observação: Estudar pelos livros, sites educativos, cadernos e atividades xerografadas.

CALENDÁRIO DAS PROVAS
Terça-feira
14/08/18

Quarta-feira
15/08/18

LÍNGUA PORTUGUESA

INGLÊS

Quinta-feira
16/08/18
CIÊNCIAS HUMANAS
E DA NATUREZA
(CHN)

Sexta-feira
17/08/18
MATEMÁTICA

CALENDÁRIO DA REPOSIÇÃO DAS PROVAS
Quinta-feira
23/08/18

Sexta-feira
24/08/18

LÍNGUA PORTUGUESA

INGLÊS

Segunda-feira
27/08/18
CIÊNCIAS HUMANAS
E DA NATUREZA
(CHN)

Terça-feira
28/08/18
MATEMÁTICA

CALENDÁRIO DA RECUPERAÇÃO
Quarta-feira
05/09/18

Quinta-feira
06/09/18

LÍNGUA PORTUGUESA

INGLÊS

Segunda-feira
10/09/18
CIÊNCIAS HUMANAS
E DA NATUREZA
(CHN)

Terça-feira
11/09/18
MATEMÁTICA

