
                                                    CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AV1 DO 3º TRIMESTRE / 2019                                    
3° ano 

 

ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

DATA DA 

PROVA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(COM REFERÊNCIAS PARA ESTUDOS) 

Linguagens  Língua Inglesa 

De 

28/10/2019 

a 

01/11/2019 

 

- Unit 5: How many? (estudar os números de 1 

ao 50 e também os conceitos EVEN e ODD 

NUMBERS) – páginas 44 a 51 e ainda as 

páginas ao final do livro referentes ao capítulo 

mencionado (de 113 a 116); 

 

- Unit 6: Routines (estudar os dias da semana – 

SUNDAY, MONDAY, TUESDAY, 

WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, 

SATURDAY e ainda o vocabulário – 

YESTERDAY, TODAY, TOMORROW, 

WEEKDAYS, WEEKENDS) – páginas 52 a 59 

e ainda as páginas ao final do livro referentes 

ao capítulo mencionado (de 117 a 120); 

 

- Unit 7: My Neighborhood (estudar as 

preposições NEXT TO, ACROSS FROM, 

BETWEEN, IN FRONT OF, juntamente com o 

vocabulário – BAKERY, CAFÉ, PARK, 

SUBWAY STATION., STORE, BANK, 

MALL, POLICE STATION, RESTAURANT, 

SUPERMARKET) – páginas 62 a 69 e ainda as 

páginas ao final do livro referentes ao capítulo 

mencionado (de 121 a 124);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 Estudar também pelas anotações do 

caderno, realizadas durante as aulas e a 

revisão das páginas 60 e 61. 

 

Observação: A aplicação da prova será de 

acordo com o horário de aula do aluno. 
Observação: Além de estudar pelos livros, estude pelos cadernos e fichas de atividades. Importante ressaltar que a prova 
cobra o mesmo conteúdo, mas as questões e os textos devem e são diferentes. 
 
ATENÇÃO:  
Aluno ausente em dia de prova pode realizar avaliação em segunda chamada, mediante apresentação de documento 
comprobatório. 
Para realizar a segunda chamada, o responsável deve preencher o formulário de requerimento na Secretaria em até 48 horas após 
o dia da aplicação da prova original e recolher a taxa estabelecida, na secretária da escola.  
A avaliação em segunda chamada, 3° trimestre, será realizada no dia 18/11/2019, no turno oposto à aula do estudante. 
 

Bons estudos! 
 

 

 


