Olinda, 17 de agosto de 2015.
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 verificações da III Unidade.
Contamos com o apoio dos Srs.
DATAS E ASSUNTOS DAS VERIFICAÇÕES DA III UNIDADE
3os ANOS A, D e E
24/08/15
(segunda-feira)













A música e a história pp. 60 e 61
A música de diferentes povos pp. 62 e 63
A música brasileira pp. 64 e 65
Alguns estilos musicais do presente pp. 66 e 67

27/08/15
(quinta-feira)






MATEMÁTICA

Multiplicação: 2, 3, 4 e 5
Dinheiro brasileiro pp. 110 até 112
Medidas de comprimento pp. 114 até 119
Medida de capacidade pp. 120 e 121
Problemas de adição, subtração e multiplicação

28/08/15
(sexta-feira)

INGLÊS

Trabalho – Entregar dia 25/08/15 (terça-feira)
Escrever os números de 1 a 20 em Inglês e ilustrar com as quantidades
correspondentes.
Objetivo: Reforçar os numerais em Inglês.
Usar papel pautado ou ofício. O aluno deverá escrever com sua própria letra.

25/08/15
(terça-feira)






HISTÓRIA

CIÊNCIAS

As plantas são seres vivos pp. 86 e 87
O corpo das plantas pp. 88 e 89
Flor, fruto e semente pp. 90 e 91
As plantas sem flores pp. 92 e 93

25/08/15
(terça-feira)

26/08/15
(quarta-feira)








PORTUGUÊS

Gênero textual: Biografia
Produção e interpretação de texto
Ortografia: sons do X pp. 138 e 139
Adjetivo pátrio pp. 146 e 147
Ortografia: letras M e N pp. 156
Concordância, artigo, substantivo e adjetivo pp. 158

Obs. Para as disciplinas de Música, Religião, Artes e Xadrez, são
realizadas atividades/ trabalhos durante a unidade.
Obs2. As verificações serão realizadas em horário normal de aula.

GEOGRAFIA

A atividade agrícola pp. 68 e 69
Condições favoráveis à agricultura pp. 70 e 71
Do campo à nossa mesa pp. 72 e 73
A atividade pecuária pp. 84 e 85
Os tipos de pecuária pp. 86 e 87

A Coordenação.

