Recife, 07 de março de 2022.
Prezadas Famílias.
“Avaliar não consiste somente em fazer provas e dar nota, avaliar é um processo pedagógico contínuo, que
ocorre dia após dia, buscando corrigir erros e construir novos conhecimentos”.
Educação em seu sentido amplo exige comprometimento e participação efetiva de toda equipe pedagógica e da família.
É nessa perspectiva que o estudante aprende, conhece, interpreta, transforma e assume a multifuncionalidade do
aprender, contextualizando a teoria e a prática as quais valorizam o desenvolvimento individual. É com o objetivo de ajudar
o estudante no processo educativo, que enviamos os conteúdos e as datas da AC1, I Etapa, para que o (a) estudante dê
continuidade as suas ações de estudo. Todos os Componentes Curriculares têm como fonte de estudo livros e cadernos.

14/03
(SEGUNDA – FEIRA)

MATEMÁTICA

GEOGRAFIA

3° ANO A / B

15/03
(TERÇA – FEIRA)
RELIGIÃO
16/ 03
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HISTÓRIA

17/03
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PORTUGUÊS

18/09
(SEXTA – FEIRA)

CIÊNCIAS
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(SEGUNDA – FEIRA)

FILOSOFIA

24/03
(QUINTA – FEIRA)

INGLÊS

 Números no dia a dia
 Sistema de numeração
 Composição e decomposição de números
 Valor posicional
 Geometria: Um estudo das formas.
Livro págs. 4,9,10,11,17,18,27 e 38.
● Transformações ao longo do tempo páginas 8 e 9.
● Para ocupar é preciso transformar páginas 13 a 15.
● A paisagem é modificada páginas 19 a 21.
● O espaço natural em constante modificação páginas 28 a 33.
Unidade 1
 Justiça (Uma caminhada nada fácil)
Livro págs. 10 a 14 - 18 e 19
 Sua rua, seu bairro. Páginas 4, 7 e 8.
 O tempo passa, os bairros mudam. Páginas 12 e 13.
 A forma de viver nos bairros ao longo do tempo. Páginas 17, 18,
20 e 21.
Livro págs.
 O fantástico mundo das histórias em quadrinhos. Páginas: 11 e
12.
 Frase e sinais de pontuação. Páginas 20 e 21.
 Letra sem som H. páginas 24 e 25.
● Características da Terra página 4.
● A Forma da Terra páginas 5 a 9.
● Representação da Terra páginas 10 a 13.
● Nosso planeta no espaço páginas 14 a 16.
● O céu páginas 17 a 19.
● O que existe no céu? páginas 20 a 31.
Unidade l Sou ser humano
 As características de cada um
 O comportamento.
Livro págs. 8 até 14.
Capitulo 1
 Novos cumprimentos relacionados às partes do dia.
 Partes do dia.
 Horas.
 Are you...? yes/ no
 Vocabulário estudado.
 Questions

