
 

 

Senhores Pais/Responsáveis 

Informamos que as avaliações do 2º Trimestre, serão desenvolvidas online, 

respeitando a opção da família pelo sistema remoto de ensino. As avaliações 

serão acompanhadas pela professora.  

Segue algumas informações, para os alunos que irão realizar as avaliações no 

modo remoto (online): 

 As Avaliações AV2 do 2º Trimestre acontecerão nos dias 09 ao 18/08, 

estarão disponíveis para retirada no dia 06/08, na secretaria do colégio, 

das 8h00 às 17h00. 

 

Por gentileza, confirmar a retirada das avaliações na secretaria do colégio até 

o dia 04/08 às 14h. Enviando para o whatsapp do colégio a seguinte frase: 

“DESEJO RETIRAR AS AVALIÇÕES”. 

 

 As provas serão entregues em um único envelope, o (a) aluno (a) deverá ter 

acesso a avaliação impressa no dia e horário agendado; 

 

 O professor, dará orientações para o desenvolvimento da avaliação; 

 

 Após o término da avaliação, anexar as fotos em arquivo Word ou PDF, para 

que seja postada dentro da disciplina aplicada; 

 

 O tempo de envio será de até 30 minutos, após a finalização da avaliação, 

esta deverá ser mostrada ao professor. 

 

 A avaliação impressa deverá ser devolvida no colégio, na data agendada pela 

professora. 

 

Pedimos a gentileza, que no momento da avaliação seu (a) filho (a) realize a 

mesma, sem o auxílio da família. Desta forma, o professor poderá avaliar e 

nortear quais serão as reais necessidades e intervenções para o progresso 

pedagógico do aluno 

 

 

 

 

 

Jacareí, 30/07/2021 
Informativo 094  

Conteúdos da Avaliação I 
3º Ano B do Ensino Fundamental I 

100% Online 



 Orientações: 

Segunda Chamada 

Caso o aluno falte em alguma avaliação, deverá comunicar à coordenação e o 

responsável deverá requerer a 2ª chamada na secretaria, no prazo de até 48 

horas após a avaliação. 

Será cobrada uma taxa conforme nosso Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais. 

Em caso de atestado médico, o estudante estará isento do valor da taxa.  

Após a solicitação da 2º chamada, a mesma será no modo online no período de 

aula, e o estudante será acompanhado por um tutor. 

Recuperação 

A recuperação será no modo online, no período de aula acompanhado por um 

tutor. 

Segue abaixo o calendário de avaliação: 

AV2 – 3º Ano B 
 

Datas: 09 ao 18/08 
 

2ª Chamada 20 e 23/08. 
 

Recuperação: 26 e 27/08.  
 

 

 

Língua Portuguesa/Produção de Texto  

Unidade 3 (Caderno 2) - Como as pessoas se correspondem e registram ideias 
e sentimentos?  

Interpretação de texto: Carta pessoal / E-mail. 

Pronomes pessoais do caso reto / pronomes possessivos / pronomes de 
tratamento.  

Palavras com R ou RR. 

 

 

Disciplina Data 

Língua Portuguesa 

 Produção de Texto 

09/08 – 2ª feira 

Matemática 11/08 – 4ª feira 

História 12/08 – 5ª feira 

Ciências/Ética 13/08 – 6ª feira 

Inglês 17/08 – 3ª feira 

Geografia 18/08 – 4ª feira 



Matemática  

Unidade 3 (Caderno 2) - Que formas você vê pelo caminho? 

Capítulo 1 -Sólidos geométricos. 

Capítulo 2 - Trajetos e pontos de referência. 

 

História  

Unidade 2 (Caderno 2) - O que são patrimônios históricos e culturais? 

Trabalho de Pesquisa (A pesquisa será entregue aos alunos com 
antecedência), posteriormente seguirá maiores orientações. 

 

Ciências 

Unidade 2 (Caderno 2) - Por que a Terra é diferente dos outros astros? 

Capítulo 1 - Observando o céu. 

 

Ética 

Atividade diversificada em sala de aula. 

 

Geografia 

Unidade 2 (Caderno 2) - As paisagens se transformam? 

Capítulo 1 Paisagens em transformação. (Até a página 157). 

 

Inglês 

Capítulo 4 (Caderno 1) - (Profissões / Pronomes he - she) 

Capítulo 1 (Caderno 2) - (Membros da Família / Caso Genitivo) 

 
 

 

 

 

 


