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Informativo nº 034/2017 - NI
Brasília, 13 de novembro de 2017.
Assunto: Prova - Roteiro para estudo - 3° ano.
Senhores pais ou responsáveis,
Segue o roteiro para estudo referente à semana das provas do 4º bimestre, que ocorrerá do dia 20 de novembro ao dia 24 de
novembro de 2017.
Roteiro para estudo – 3° ano
4° Bimestre

Matemática
20/11

História
21/11

- Divisão com centena no dividendo- Algorítmo da divisão (Págs.229 a 235).
- Medida de comprimento “centímetro” (Págs. 254 a 258).
- Metade (Págs. 226 e 227).
- A terça parte (Pág.228).
- O metro (Págs. 259 e 260).
- O milímetro (Pág.261).
- O quilômetro (Págs.262 e 263).
- Medida de massa “Quilo ou quilograma” (Págs. 264 a 267).
- Medida de capacidade (Págs. 268 e 269).
- Obs: Usaremos a régua como instrumento de medida no dia da prova. Cada aluno deverá
trazer sua régua de 30 cm.
Fontes de estudos: livro didático, caderno.
Unidade 4-Capítulo 2
- A vida não é só trabalho (Págs.130 a133).
- Comercio (Págs. 127 a 129).
- Em contato com a natureza (Págs. 134 a 136).
- Do circo à televisão (Págs. 137 a143).
Fontes de estudo: livro e caderno.

- Invenções: Meios de transportes (Págs. 148 a 153).
- Meios de transportes que uso? (Págs. 154 a 159).
Ciências
- Invenções :a tecnologia por trás da bicicleta (Págs.160 a 165).
22/11
- A história da bicicleta (Págs. 166 a 171).
- Apostila: Meios de transportes: caderno.
Fontes de estudo: livro e caderno.
- Ambiente e qualidade de vida (Pág.132).
- Problemas ambientais (Págs.133 a136).
Geografia
- O problema do lixo (Págs.137 a 140).
23/11
- Todos têm o direito de viver bem (Págs: 141 a 145).
Fontes de estudo: apostila e caderno.
- Interpretação de texto. Reportagem (Págs 238 a 244).
- Língua: usos e reflexão. Uso da língua: modos de se expressar (Págs. 247 a 249).
Língua Portuguesa
- Palavras em jogo. Um só som, várias letras: S, SS, Ç, C, SC (Págs. 249 a 252) e caderno.
24/11
- Estudos sobre a língua: sentido real e figurado (Págs. 269).
- Produção de texto: Reportagem ( Págs 246 e 247) e caderno.
Fontes de estudo: Livro didático e caderno.
Obs: Lembramos aos senhores que, para marcação de Segunda Chamada, é necessária a solicitação, junto à secretaria do Colégio, em um prazo
máximo de três dias úteis a partir do dia da perda da avaliação. Esclarecemos, ainda, que só é isento (a) da taxa de pagamento, no valor de R$
44,00 (quarenta e quatro reais), o(a) aluno(a) que apresente atestado médico com CID de doença infectocontagiosa. (A informação está no Guia do
Aluno, página 21).
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica.
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