Olinda, 12 de abril de 2017.
Srs. pais ou responsáveis

Com o objetivo de envolver os alunos no mundo da
aprendizagem e assim conseguir um bom resultado, estamos enviando
os assuntos e datas para as Provas da I Unidade.
Contamos com o apoio dos Srs.
DATAS E ASSUNTOS DAS PROVAS DA I UNIDADE
3os ANOS D e F
24/04/17
(segunda-feira)






CIÊNCIAS

A importância das rochas e do solo pp. 32 e 33
A água no planeta pp. 42 e 43
Mudanças de estado físico da água pp. 44 e 45
O ciclo da água pp. 46 e 47
A importância da água pp. 48 e 49

25/04/17
(terça-feira)

INGLÊS

 Lição 2 – “My house” pp. 14 a 20
 Lição 3 – “My town” pp. 24 a 31

25/04/17
(terça-feira)







26/04/17
(quarta-feira)






Sistema de numeração decimal pp. 36 e 37
Dinheiro brasileiro pp. 50 e 52
Medida de tempo pp. 56 até 59
Multiplicação pp. 66 até 69
Problemas de adição e subtração

27/04/17
(quinta-feira)








PORTUGUÊS

Interpretação e produção de texto: lenda
Tipos de frases pp. 46 e 47
Ortografia L e U pp. 56 e 57
Vírgula em enumeração pp. 58 e 59
Dois pontos e travessão pp. 64 e 65
Ortografia – letra R pp. 80 e 81
Substantivo masculino e feminino pp. 82 e 83

28/04/17
(sexta-feira)






MATEMÁTICA

HISTÓRIA

Como perceber a passagem do tempo pp. 22 e 23
Medidas de tempo pp. 24 e 25
Viajando no tempo com os relógios pp. 26 e 27
O calendário pp. 28 e 29
A história é construída por todos pp. 36 e 37

GEOGRAFIA

Orientando-se no município pp. 26 e 27
Quem vive no município pp. 36 e 37
Gente que vem, gente que vai pp. 38 e 39
As atividades da população no município pp. 40 e 41
Todo mundo tem uma história pp. 22 e 23
A representação do município pp. 24 e 25

Obs. Para as disciplinas de Religião, Artes e Xadrez, serão
realizados trabalhos durante as aulas.
Obs2. As Provas serão realizadas em horário normal de aula.

A Coordenação.

