
Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2020.
Circular nº 73/2020 – Organização do Calendário de Provas – 3º Bim.

3º ano do Ensino Fundamental

Caro Aluno, Pai e/ou Responsável,

As avaliações bimestrais acontecerão no dias 08, 09, 13, 14 e 19 de outubro.

Pedimos especial atenção aos Responsáveis e Alunos para os seguintes e importantes avisos:

1. O aluno, acompanhado de um responsável, deverá entrar nas salas sinalizadas com 10 minutos de antecedência.
2. As atividades avaliativas respeitarão o horário de início preestabelecido, com tolerância máxima de 10 minutos

de atraso, a partir do horário oficial de início.
3. O aluno que entrar após esse horário não poderá realizar a atividade avaliativa.
4. No caso de falta ou atraso, os responsáveis deverão solicitar, pelo e-mail contato@esa.net.br , o pedido de 2ª

chamada. 
5. Após entrada dos alunos e orientações iniciais do professor, o responsável deverá se retirar e deixar o aluno

realizar a atividade avaliativa de forma autônoma, sem nenhum tipo de interferência.
6. Caso o aluno esteja acompanhado de outras pessoas durante a realização da atividade avaliativa, a mesma será

cancelada e terá o valor 0 (zero)aferido.
7. Caso seja detectado algum problema técnico, a  professora pedirá ao aluno que chame seu responsável  ou

entraremos em contato através do wpp oficial.
8. Ao terminar a atividade avaliativa e realizar o envio,  o aluno deverá informar a professora que terminou e

enviou a atividade para que ela possa fazer a conferência de envio. Após conferência de envio o aluno será
removido da sala e não poderá retornar.

9. Durante a realização das atividades avaliativas o aluno deverá:
 Estar num local silencioso, adequado e propício aos estudos.
 Estar uniformizado. Casos específicos deverão ser sinalizados com antecedência.
 Estar  com  a  câmera  LIGADA  e  microfones  ATIVADOS.  PEDIMOS  EXTREMA  ATENÇÃO  NESTE  

ASPECTO,  POIS  OS  ALUNOS  QUE  UTILIZAM  O  CELULAR  PARA  PARTICIPAR  DO  HANGOUT,
PRECISARÃO  DE  UM  OUTRO  APARELHO  PARA  ACESSAR  O  MAESTRO.  A  GRAVAÇÃO  DEVERÁ
ACONTECER DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE AVALIATIVA.

 Seguir todas as orientações dos professores responsáveis pela sala de aula.
10. Durante a realização da atividade avaliativa aluno poderá consultar a apostila, mas deverá atender aos prazos de

término das atividades avaliativas.
11. Após esgotado o prazo, a atividade será encerrada.
12. As datas das provas de 2ª chamada serão indicadas oportunamente.

Desejamos sucesso nas atividades avaliativas.
Atenciosamente,
Equipe ESA.

Segue abaixo a listagem de conteúdos que poderão constar na atividade avaliativa.

Disciplina Horário Como realizar

08/10
5ª feira

Geografia 13h10 às 15h10 Acessar a aula digital acompanhado de um responsável para
iniciar o procedimento.

Xadrez 16h20 às 17h10

09/10
6ª feira

Ciências 13h10 às 15h10 Acessar a aula digital acompanhado de um responsável para
iniciar o procedimento.

Arte 15h40 às 18h

13/10
3ª feira

L. Portuguesa 15h30 às 17h30 
Acessar a aula digital acompanhado de um responsável para

iniciar o procedimento.

14/10
4ª feira

Matemática 15h30 às 17h30
Acessar a aula digital acompanhado de um responsável para

iniciar o procedimento.

19/10
2ª feira

História 13h10 às 15h10 Acessar a aula digital acompanhado de um responsável para
iniciar o procedimento.

Inglês 15h40 às 16h30

mailto:contato@esa.net.br


Avaliações Conteúdos Referência para estudo

Geografia

 O que é município? 
 Origem e formação de um município.
 Os limites municipais. 
 Organização e administração.
 Atividades econômicas urbanas e rurais. 
 O que é população? 
 População urbana e população rural. 
 Migrações entre a área rural e a área urbana
 Os serviços públicos e privados. 
 O tratamento de esgoto 
 Tratamento de água e esgoto
 Problemas do município 
 Lugar de lixo é no lixo
 Formas conscientes de cuidar do município

Apostila 3
Registros no Caderno
Registros no Plurall

Xadrez

 O que no xadrez.
 Notação do xeque.
 Formas de sair do xeque.
 O Xeque - mate.
 Notação do xeque - mate.
 Matéria recorrente anteriores.

Apostila de Xadrez 
Registros no Plurall

Língua 
Portuguesa

 Substantivo: aumentativo e diminutivo
 As terminações: sinho(a) zinho(a) e inho(a)
 Adjetivo
 Palavras terminadas em -oso/osa 
 Adjetivo Pátrio
 Palavras terminadas em ês/esa
 Adjetivo: Singular e plural.
 Pronomes pessoais
 Pronomes de tratamento e pessoas do discurso.

Apostila 3
Registros no Caderno
Registros no Plurall

Hist. da Arte

 Corpo do som 
 Instrumentos de corda – cordofones 
 Construção do cordofone 
 O som por um fio 

Apostila de Arte 
Registros no Plurall

História

 Afinal, onde fica o campo? 
 O trabalho no campo. 
 Vida no campo. 
 Mudanças no campo. 
 Conhecendo algumas cidades no mundo 
 A Língua Portuguesa pelo mundo! 
 Módulo 11- Arte pelas ruas das cidades
 Arte urbana
 Músicas cantam sobre as cidades.

Apostila 3
Registros no Caderno
Registros no Plurall 

Inglês

Unit 6 e 7

 A day in the country
 Opposites
 plants ( roots/seed/leaves/fruits)  
 world of animals
 animals habitats

Livro texto 
Livro De exercicios
Atividades no Plurall

Ciências

 Corpos celestes
 Os astros se movimentam 
 Astros visiveis durante o dia e à noite. 
 O brilho dos astros.
 Módulo 10 – Representações da Terra
 Terra, Planeta azul. 
 O interior da Terra
 Vulções, terremotos e tsunamis 
 Transformações no relevo
 Litosfera
 Rochas e minerais 
 A formação do solo

Apostila 3
Registros no Caderno
Registros no Plurall 

Matemática

 Hora e meia hora/ hora e minuto
 Números e operações
 Problemas de multiplicação
 Centena de milhar
 Composição e de composição
 Comparações, ordem crescente
 Adição e subtração
 Divisão: a ideia de repartir uma quantidade em partes iguais

Apostila 3
Registros no Caderno
Registros no Plurall



 Quando uma divisão é exata 
 Metade, terceira parte, quarta parte, quinta parte.


