
 

                                                         

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senhores Pais e/ou responsáveis. 
 

Segue abaixo cronograma referente às avaliações N1 referentes ao 1º trimestre de 
2021.  

Relembramos a importância do apoio familiar nos estudos e sistematização dos 
conteúdos.  
 

 
 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES N1 INTERDISCIPLINAR – 1º TRIMESTRE. 
Semana de avaliação - 22/03 a 31/03 

 

Turma: 3º Ano Azul  
 

Valor N1: 10 pontos                    Média: 7 pontos 
 

Disciplina Data Conteúdo 

Língua Portuguesa e 
Produção de Texto 

22/03 Unidade 1: Hum... quanta gostosura! 
Gênero Textual Receita, Interpretação de texto,Ordem 
alfabética,Palavras com L ou U,Plural e Frases. 
(páginas: 10 até 45) 
 

História e Geografia 23/03 Unidade 1- História: A origem do lugar onde se vive.  
O campo e a cidade, A chegada dos portugueses, Os 
primeiros povoados,As primeiras vilas e cidades, A 
formação dos quilombos, O lugar onde vivemos hoje e o 
Historiador (páginas: 10 até 37) 
 
Unidade 1- Geografia: As paisagens do município. 
O município da minha escola e da minha moradia, O que é 
um município?, As paisagens, Os bairros e as paisagens do 
município e  A vida no campo e na cidade. 
(páginas: 10 até 31) 
 

Filosofia 24/03 Estudar as folhas impressas e as anotações do 
caderno. 
 

Inglês 25/03 Unit 1: Neighborhood. 
(páginas: 10 e 11 e páginas:13 a 21) 
 



 

                                                         

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Observação:  
 

➢ As avaliações N1 referentes as disciplinas de Música e Educação Física serão 
realizadas processualmente. 

➢ As avaliações acontecerão presencialmente, com agendamentos individuais, para os 
alunos remotos. 

➢ Na disciplina de Educação Física e Música os alunos remotos receberão atividades 
para serem realizadas e entregues ao regente da disciplina na data marcada. 
 

Colégio Travessia. 
 

Matemática e 
Ciências 

26/03 Unidade 1 Matemática: Matemática e a Arte. 
Segmentos de reta e linhas curvas, Medidas de 
comprimento, Posições relativas entre retas, Elementos de 
um polígono,Perímetro, Área, Figuras congruentes e arme e 
efetue.(páginas:10 até 43) 
 
Unidade 1 Ciências: Seres vivos: passado e presente. 
O que é um ser vivo?, A Terra antes dos seres vivos, Dos 
primeiros seres vivos até hoje, Os fósseis, Biodiversidade 
atual e o Nascimento e desenvolvimento dos animais. 
(páginas:10 até 41) 
 

Arte 29/03 Unidade 1: Corpo, Caminhos e Cidades. 


