
 

 

 

Senhores Pais/Responsáveis 

 

As Avaliações AV2 do 2º Trimestre acontecerão nos dias 09 ao 17/08. 

 

 

 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 modo presencial, no período de aula 

acompanhado por um tutor. 

Recuperação 

A recuperação será modo presencial, no período de aula acompanhado por um tutor. 

Segue abaixo o calendário de avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina Data 
Língua Portuguesa 
Prod. Texto 

09/08 – 2ª feira 

Matemática 10/08 – 3ª feira 

História 11/08 – 4ª feira 

Ciências/Ética 18/08 – 4ª feira 

Geografia 16/08 – 2ª feira 

Inglês 17/08 – 3ª feira 

Jacareí, 30/07/2021 
Informativo 093 

Conteúdos da Avaliação II 
3º Ano A do Ensino Fundamental I 

 

AV2– 3º Ano A 

Datas: 09 ao 17/08 

2ª Chamada: 23 e 24/08. 

Recuperação: 27 e 30/08. 

 



 
 
 
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 
 

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 
 
Caderno 2, capítulo 3 – I am Brazilian. And you? (da pág.14 a 19). 
Estude: vocabulário referente a nome de países e nacionalidades; identificar as bandeiras 
dos países estudados neste capítulo; expressões para apresentar e cumprimentar um novo 
colega (This is _______ . / Nice to meet you!); expressões para perguntar e responder sobre 
a procedência/origem e nacionalidade de uma pessoa (Exemplos: Where are you from? / I 
am from Brazil. / I am Brazilian.).  


