Roteiro dos Testes do 1º trimestre 2019
3º ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Disciplina/Data

Português

Conteúdo
Meus relatos - pp. 9,10,17, da p. 19 à 21.
Siglas e abreviaturas - da p. 25 à 27.
Ortografia - S e Z – da p.29 à 31);
Uso das letras maiúscula e minúsculas - pp.14, 16 e caderno.
Substantivos próprios e comuns - caderno.
Parágrafos - caderno.
Sites de jogos educativos:

 http://www.divertudo.com.br/semplugin/acerteasigla.html (siglas);
 http://escolakids.uol.com.br/maiuscula-e-minuscula.htm (uso das letras maiúsculas
e minúsculas);
 http://www.sol.eti.br/nomes-proprios/ (Substantivos próprios e comuns).

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

Matemática

Reconhecendo as características da cidade – da p. 8 à 16.
Paisagens rural e urbana - pp. 17 e 18.
Transformação da paisagem – da p. 19 à 22.
Prejuízos e atitudes com o meio ambiente – da p. 23 à 25.
A história do carnaval - caderno.
Describe pictures using “there to be”: It is….It isn’t, they are…they aren’t.
Count and write the numbers from 1 to 20;
Vocabulary related to toys, family and birthday;
Possessive - 's. Ex.: Ana’s house, Diego’s car. Tales’ toys.
Unidade, dezena e centena - pp.8 e 9.
Centenas exatas - ler e escrever quantidades até 900 - da p. 10 à 15.
Material dourado - pp. 12 e 14.
Leitura e interpretação de gráfico - p. 15.
Sistema de numeração decimal - p. 11.
Decomposicão de números – da p. 21 à 27.
O cento - p. 13.
Resoluções de problemas, envolvendo adição simples - caderno.
Sites de jogos educativos:
 http://www.escolagames.com.br/jogos/blocosEspaciais/
 http://www.escolagames.com.br/jogos/completandoNumeros/?deviceType=computer

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

CALENDÁRIO DOS TESTES
Quinta-feira
21/02/2019

Sexta-feira
22/02/2019

Inglês

Português

Segunda-feira
25/02/2019
Ciências humanas e da natureza.
(Ciências/História/Geografia)

Terça-feira
26/02/2019
Matemática

CALENDÁRIO DE REPOSIÇÃO DOS TESTES
Terça-feira
12/03/2019

Quarta-feira
13/03/2019

Inglês

Português

Quinta-feira
14/03/2019
Ciências humanas e da natureza.
(Ciências/História/Geografia)

Sexta-feira
15/03/2019
Matemática

