28/10/15
(quarta-feira)

Olinda, 20 de outubro 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 IV Unidade.
Contamos com o apoio dos Srs.
DATAS E ASSUNTOS DAS VERIFICAÇÕES DA IV UNIDADE
3os ANOS A, D e E
26/10/15
(segunda-feira)








INGLÊS

Trabalho: “Occupations”
Pesquisar 10 nomes de profissões em Inglês e ilustrar com figuras de cada uma delas.
O trabalho deverá ter capa com o nome do colégio, data, nome do aluno, turma e
nome da professora de Inglês. A pesquisa e figuras poderão ser feitas no computador,
porém o nome da profissão deverá ser escrito com a letra do aluno.
Entregar no dia da aula de Inglês (Na semana das verificações).

27/10/15
(terça-feira)




GEOGRAFIA

Transportes para ir e vir pp. 114 e 115
O transporte no Brasil pp. 116 até 121
A poluição do ar causada por veículos terrestres pp. 122 e 123

O corpo transforma os alimentos pp. 116 e 117
O corpo obtém gás oxigênio pp. 118 e 119
Tudo no corpo funciona junto pp. 120 até 123

29/10/15
(quinta-feira)




HISTÓRIA

O mundo mudou com a eletricidade pp. 84 e 85
O Brasil também mudou com a eletricidade pp. 86 e 87
A iluminação das ruas pp. 88 até 91
Os meios de transporte do passado pp. 96 e 97
A chegada de outros meios de transporte ao Brasil pp. 98 e 99

27/10/15
(terça-feira)







MATEMÁTICA

Localização pp. 168 e 169
Algoritmo da divisão pp. 172 até 179
Problemas envolvendo adição/ subtração/ multiplicação e divisão

30/10/15
(sexta-feira)




CIÊNCIAS

PORTUGUÊS

Gênero textual – Conto
Produção e interpretação de texto
Ortografia: Inho(a)/ sinho(a) e zinho(a) pp. 196 e 197
S e Z em final de palavra pp. 198 e 199
Pronomes pessoais pp. 204 e 205

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.

A Coordenação.

