
      

Comunicado 31/2020        Referente: Informativo de Avaliação – 1º bimestre 

                    Calendário de Avaliações Bimestrais dos 3 ºs anos A e B/2020 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

25/05 
 
Aval. de 
Ciências 

26/05 
 
Aval. 
Geografia 

27/05 
 
Aval. de 
História 
 

28/05 
 
Aval. de 
Português  
 

29/05 
 
Aval. de  
Matemática 

 

 

25/05  

Avaliação de Ciências- Capítulo 1 “ Onde encontro água” págs. 111, 112, 113, 

115,117,118; Capítulo 2 –“ A água em constante mudança” págs.126, 127, 128, 129, 130, 

131; Capítulo 3- “ Água e ambiente” págs. 134, 135, 136, 144; Capítulo 4 – Água e vida- 

págs. 150, 155 e 156 

 

26/05  

Avaliação de Geografia- capítulo 1- “Conhecendo as cidades”- págs. 175, 176,179; 

Capítulo 2 “Vivendo em cidades” pags.. 187,188 e 191; Capítulo 3 “ Pare, olhe e siga” págs. 

196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 211 

 

27/05  

Avaliação de História-  Capítulo 1- “ O tempo passa” –págs. 114 até 122 ( como contar o 

tempo); Capítulo 2- “ Uma história dos calendários”- págs. 126 até 132; Capítulo 3- Todos 

nós fazemos a história” págs. 144, 145; Capítulo 4 “ A descoberta do mundo” págs. 154, 

155, 158, 159, 164 e 165;  

 

28/05  

Avaliação de Língua Portuguesa- Capítulo 1- “Conversar, compreender, colaborar, 

conviver” – sentido figurado e sentido próprio págs. 31 até 35;capítulo 2 “ Quando o carteiro 

chegar” – linguagem formal e informal- págs. 49 e 48; explorando as cartas págs. 51, 52, 

53, 56, 57; letra maiúscula e minúscula págs. 58 e 59; capítulo 3 “ Defendendo nossos 

direitos: carta de reclamação” pág. 76, 79, adjetivos págs. 82, 83, 84 e 85; capítulo 4 “ 

Língua e tecnologia” pág. 94, encontro vocálico págs. 106 e 107. 

29/05  

Avaliação de Matemática-Capítulo 1 “ Compra, venda e troca” págs. 25 e 26; capítulo 2 –

“ Trabalhando com operações” págs. 33 até 45, trabalhando dúzia pág. 46, problemas págs. 

51, 52, 53, 54 e 55; capítulo 3 “ Construções geométricas” págs. 62 até 79; capítulo 4 “ 

Organizando o tempo” – págs. 84, 85, 90, 91, 92, 93, 101  

 

04/06 

 

 

Avaliação de Inglês –  

Tema: Welcome to school 

Páginas 8 até 37 

 

 

 

 

 



 

A Avaliação Bimestral de Inglês será realizada com a professora de inglês, 
durante a aula de inglês no dia e horário que consta no calendário de aula. 

 

 

Faremos uma semana de revisão, durante as aulas ao vivo, com a professora, 
na semana de 18 a 22/05, NÃO FALTEM.  

 

As avaliações serão feitas única e exclusivamente na aula ao vivo, junto com a 
professora, pela plataforma de aula, quando a avaliação será disponibilizada 
para os alunos no dia e hora de aula. (9h00) 

Ao término da avaliação, que será orientada em tempo real pela professora, 
que fará a explicação, retirará possíveis dúvidas e acompanhará a avaliação, 
os alunos enviarão a avaliação clicando na tecla enviar, com a orientação da 
professora. 

Será uma avaliação com questões de múltipla escolha, e caso tenha a 
necessidade de questões dissertativas ou textos de redação, os mesmos 
deverão ser escaneados e enviados para o e-mail corporativo da professora, 
logo após o término da avaliação. 

e-mail da professora Mônica 3ºs anos A e B = monica3dombosco@gmail.com 

 

Contamos com a ajuda das famílias nesse momento. O apoio de vocês é 
fundamental. Gratidão. 

 

Atenciosamente,  

Direção/Coordenação/Professoras 

 

mailto:monica3dombosco@gmail.com

