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ENSINO 

FUNDAMENTAL 

  
“... dar, a todos, o mesmo ponto de partida.  

Quanto ao ponto de chegada, isso depende de cada um.” 

Mário Quintana 

 
Senhores Pais ou Responsáveis, 
 

Todas as atividades que os estudantes realizam na escola, nas diversas áreas de 

conhecimento, estão relacionadas com objetivos de aprendizagem. 

Neste documento, listamos os objetivos que seu(sua) filho(a) deverá atingir neste 

bimestre. Além dos objetivos, registramos os conteúdos significativos que serão vistos ao longo 

do bimestre. 

O objetivo deste documento é aproximar as famílias do currículo da escola, para que os 

senhores possam, ainda mais de perto, acompanhar seu(sua) filho(a) no dia a dia de trabalhos 

e aprendizados na escola.  

Lembramos que o processo de ensino-aprendizagem é dinâmico e, portanto, o  

planejamento feito pelos professores precisa ser flexível, ou seja, poderá ser alterado de acordo 

com a necessidade e/ou com os progressos dos estudantes de sua turma durante o processo 

de aprendizagem.  

Pedimos aos senhores que estejam atentos a todas as atividades que serão propostas 

aos estudantes, visando à consecução desses objetivos. Em caso de dúvida, consultem a 

professora ou o Serviço de Orientação Pedagógica (SOP). 

 

 

Com amizade, 

Equipe pedagógica CIMAN 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3º BIMESTRE 

*PRÁTICAS DE LINGUAGEM 
Conteúdos curriculares  

(Objetos de Conhecimentos) 
Objetivos de aprendizagem 

(Habilidades) 
Referências 
para estudo 

* Leitura e escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

 

o Texto narrativos 
 

o Conto  

o Diário 
 

 Estabelecer expectativa em relação ao texto que vai 
ler, apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e recepção desse texto, o 
gênero, o suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra, confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a leitura de 
textos. (EF15LP02) 
 (EF03LP13) Planejar e produzir cartas pessoais e 
diários, com expressão de sentimentos e opiniões, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de 
acordo com as convenções dos gêneros carta e diário 
e considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

  

Registros no 

caderno 

 

 

Atividades  

em folha 

 

 

o Textos expositivos 
 

o  Sobre animais 

o  Verbetes de enciclopédia 

o  Ficha técnica 
 

 Identificar a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global. (EF35LP03) 
 Produzir textos expositivos atentando para as 
características do texto e para os aspectos previstos no 
planejamento da escrita. 
 Identificar características e função social de um 
texto expositivo. 

Páginas 

202 até 208 

209 e 210 

211 e 212 

Registros no 

caderno 

 

Atividades  

em folha 

o Textos em versos 
 

o Canção 

 Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, 
textos literários lidos pelo professor. (EF15LP19) 
 Declamar poemas, com entonação, postura e 
interpretação adequadas. (EF35LP28) 
 

 

Registros no 

caderno 

 

Atividades  

em folha 

 * Produção de texto/ 
Escrita (compartilhada e 
autônoma) 
 

 

o Produção de texto 
 

o Expressão escrita: 
 

o Reconto. 

o Transposição da 
modadlidade oral para a 
formal/padrão 

o Pequenos textos 
envolvendo animais. 

 
 

 Recuperar relações entre partes de um texto, 
identificando substituições lexicais (de substantivos por 
sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes 
anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) 
que contribuem para a continuidade do texto. 
(EF35LP06) 
 Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras 
básicas de concordância nominal e verbal, pontuação 
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de 
interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação 
do discurso direto, quando for o caso. (EF35LP07) 
 Planejar e produzir textos para apresentar 
resultados de observações e de pesquisas em fontes 
de informações, incluindo, quando pertinente, imagens, 
diagramas e gráficos ou tabelas simples, considerando 
a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
(EF03LP25) 

 
Projeto  

de  

Escrita 

 

Portfólio 

 

Registros no 

caderno 

 

 

Atividades  

em folha 

LEGENDA 1 – CONTEÚDOS PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS 
 
      PROVA MENSAL INTEGRADA 
 

      PROVA BIMESTRAL       
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3º BIMESTRE 

*PRÁTICAS DE LINGUAGEM 
Conteúdos curriculares  

(Objetos de Conhecimentos) 
Objetivos de aprendizagem 

(Habilidades) 
Referências 
para estudo 

o Itens que garantem 
coesão textual. 

o Separação de sílaba 
em final de linha. 

o Letra inicial maiúscula 
em substantivo próprio e 
início de frase. 

 Identificar a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global. (EF35LP03) 
 Identificar e reproduzir, em relatórios de observação 
e pesquisa, a formatação e diagramação específica 
desses gêneros (passos ou listas de itens, tabelas, 
ilustrações, gráficos, resumo dos resultados), inclusive 
em suas versões orais. (EF03LP26) 

 

 

o Cópia/ ditado 
 
 

 
 

 Copiar textos breves, mantendo suas características 
e voltando para o texto sempre que tiver dúvidas sobre 
sua distribuição gráfica, espaçamento entre as 
palavras, escrita das palavras e pontuação. 
(EF12LP03) 
 Transcrever de forma correta, textos, frases, 
palavras e expressões. 

 
 

Registros no 
caderno 

 * Oralidade 

o Expressão oral: 
 

o Leitura 

o Exposição oral 

 Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos de 
observações e de pesquisas em fontes de 
informações, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. (EF03LP24) 
 Identificar a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global. (EF35LP03) 

Páginas 

181 até 184 

185 e 186 

191 até 193 

o Textos expositivo 
 

o Projeto de escrita 
(Conto) 

 Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo 
interlocutor e usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo adequado. (EF15LP09) 
 Escutar, com atenção, falas de professores e 
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 
solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 
(EF15LP10) 
 Reconhecer características da conversação 
espontânea presencial, respeitando os turnos de fala, 
selecionando e utilizando, durante a conversação, 
formas de tratamento adequadas, de acordo com a 
situação e a posição do interlocutor. (EF15LP11) 
 Atribuir significado a aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) observados na fala, como direção do 
olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de 
concordância ou discordância), expressão corporal, 
tom de voz. (EF15LP12) 
 Identificar finalidades da interação oral em 
diferentes contextos comunicativos (solicitar 
informações, apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências etc.). (EF15LP13) 
 Planejar e produzir, em colaboração com os 
colegas, telejornal para público infantil com algumas 
notícias e textos de campanhas que possam ser 
repassados oralmente ou em meio digital, em áudio ou 
vídeo, considerando a situação comunicativa, a 
organização específica da fala nesses gêneros e o 
tema/assunto/finalidade dos textos. (EF03LP22) 

 

Apresentação 

do projeto de 

escrita 

 

 

Registros no 

caderno 

 

 

 

Atividades  

em folha 

 

 

LEGENDA 1 – CONTEÚDOS PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS 
 
      PROVA MENSAL INTEGRADA 
 

      PROVA BIMESTRAL       
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3º BIMESTRE 

*PRÁTICAS DE LINGUAGEM 

Conteúdos curriculares  
(Objetos de Conhecimentos) 

Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências 
para estudo 

* Análise linguística/ 
semiótica (Alfabetização) 
 
 

o Recurso do sistema de 
pontuação: 
 

o Vírgula em 
chamamentos (vocativo), 
em datas, enumerações 

o Ponto-final, ponto de 
exclamação, ponto de 
interrogação, dois-pontos e 
travessão em discurso 
direto e reticências. 

 
 

o Variação linguística 
 

o Língua padral/formal e 
demais variantes 

o Marcas de oralidade na 
linguagem escrita 

 
 

o Identificação do verbo em 
textos 

o Verbos nos tempos: 
presente, passado, futuro. 

o O verbo no dicionário. 

o (EF 03LP09) 
 
 

o Revisão da posição da 
sílaba tônica das palavras: 
 
 

o Classificação das 
palavras de acordo com a 
tonicidade: oxítona, 
paroxítona, proparoxítona. 

o Revisão da 
classificação das palavras 
quanto ao número de 
sílabas: monossílaba, 
dissílaba, polissílaba. 
(EF03LP05) 

 Identificar a função na leitura e usar na escrita 
vírgula, reticências, ponto-final, ponto de interrogação, 
ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), 
dois-pontos e travessão. (EF03LP07) 
 Reconhecer características da conversação 
espontânea presencial, respeitando os turnos de fala, 
selecionando e utilizando, durante a conversação, 
formas de tratamento adequadas, de acordo com a 
situação e a posição do interlocutor. (EF15LP11) 
 Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e 
verbos e suas funções na oração: agente, ação, objeto 
da ação. (EF03LP08) 
 Flexionar o verbo de acordo com a variação do 
número do substantivo. 
 Localização dos fatos no presente, no passado e 
futuro. 
 Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-
as em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 
(EF03LP06) 
 Relembrar a classificação das palavras quanto ao 
número de sílabas. 
 Identificar as classes gramaticais substantivo, 
adjetivo, artigo e numeral em textos. 
 Reconhecer a família de palavras de acordo com a 
palavra de origem. 
 Reconhecer o sujeito e o predicado nas diferentes 
frases trabalhadas. 

 

 

 

Páginas  

185 até 193 

213 até 217 

244 até 249 

 

 

 

 

Registros no 

caderno 

 

 

Atividades  

em folha 

 

LEGENDA 1 – CONTEÚDOS PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS 
 
      PROVA MENSAL INTEGRADA 
 

      PROVA BIMESTRAL       
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3º BIMESTRE 

*PRÁTICAS DE LINGUAGEM 

Conteúdos curriculares  
(Objetos de Conhecimentos) 

Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências 
para estudo 

o Revisão da 
identificação das classes 
gramaticais substantivo 
(comum e próprio), 
adjetivo, artigo (definido e 
indefinido) e numeral em 
textos.  

o Família de palavras 
(prefixação e sufixação) 
(EF03LP10) 

 

o Ampliação das relações de 
concordância: 
 

o Sujeito/predicado – sem 
nomenclatura. 
 

  

o Ortografia das palavras 
(EF35LP01) 

 
 
 
 

o Palavras de uso 
frequente com relação 
irregular fonema /grafema. 

o AM/ÃO (relação de 
tonicidade) 

o C/Ç 

o ÊS/ESA 
 
 
 

o Acentuação gráfica de 
palavras de uso corrente. 

 
 
 

o Marcas de nasalidade – 
M, N, Til. 

 

 Memorizar a grafia de palavras de uso frequente 
nas quais as relações fonema-grafema são irregulares 
e com h inicial que não representa fonema. 
(EF35LP13) 
 Utilizar adequadamente as letras maiúsculas e 
minúsculas de acordo com a situação. 
 Escrever corretamente, palavras cujo som tem 
relação direta com a grafia e palavras que apresentam 
caractetísticas ortográficas trabalhadas. 
 Escrever com correção, palavras que apresentam 
as características ortográficas que vão sendo 
trabalhadas e, também, as palavras de uso frequente 
no contexto escolar. 
 Consultar o dicionário para esclarecer dúvidas de 
grafia. 
 Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em 
monossílabos tônicos terminados em a, e, o e em 
palavras oxítonas terminadas em a, e, o, seguidas ou 
não de s. (EF03LP04) 
 
 
 Ler e escrever palavras com correspondências 
regulares contextuais entre grafemas e fonemas – 
c/qu; g/gu; r/rr; s/ss;  o (e não u) e e (e não i) em sílaba 
átona em final de palavra – e com marcas de 
nasalidade (til, m, n). (EF03LP01) 

Páginas  

 

218 até 227 

 

 

 

 

Registro no 

caderno 

 

 

Registros no 

caderno 

 

 

Atividades  

em folha 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 1 – CONTEÚDOS PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS 
 
      PROVA MENSAL INTEGRADA 
 

      PROVA BIMESTRAL       
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MATEMÁTICA – 3º BIMESTRE 

Conteúdos curriculares  
(Objetos de Conhecimentos) 

Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências 
para estudo 

* Números e operações 

o Leitura e escrita de numerais até 
99.999. 

o Características de nosso sistema de 
numeração: unidades, dezenas, 
centenas e milhares. 

 
 

Habilidades: 01, 02, 04.  
 Ler, escrever, comparar e ordenar 
números naturais (até 99.999). 
 Perceber padrões numéricos e 
verbaliza-los. 
 Compreender o significado de unidade, 
dezena, centena e milhar no sistema de 
numeração. 
 Decompor os números em parcelas de 
acordo com o sistema decimal.  
 Perceber padrões numéricos. 
 Usar ideias relativas às quantidades e 
à ordem de grandeza desses números. 
 Comparar e escrever números por 
extenso.  
 

 

Páginas 
 

108 a 112 
142 e 143 

153 
 

 

o Diferentes ideias relacionadas às 
operações (significados operatórios), 
em situações-problema.  

o Adição com várias parcelas. 

o Subtração. 

o Adição e subtração até 999. 

o Divisão por tentativa. 

o Multiplicação e divisão com números 
até 99. 

 

Habilidades: 05, 06, 07, 08, 09. 
 Calcular com números naturais – 
adições, subtrações, multiplicações e 
divisões por meio do algorítimo. 
 Compreender, progressivamente, os 
significados operatórios da: 
adição – juntar quantidades e 
acrescentar uma quantidade a outra. 
subtração – tirar uma quantidade de 
outra, verificar "quanto falta" em uma 
quantidade para atingir outra e encontrar 
a diferença entre duas quantidades, em 
situações com desagrupamento.  
multiplicação – com relação à adição 
repetida, maneira de encontrar o total de 
objetos em uma organização retangular. 
divisão – repartir em porções iguais e 
verificar quantas vezes uma quantidade 
cabe em outra.  
 Conhecer a divisão com resto. 

 

 
 
 

Páginas 
117 até 119 
134 e 155 
131 a 135 
142 e 143 

155 
 
 

 

o Resolução de situações-problema 

o  Cálculo mental 
 

Habilidade: 05. 
 
 Calcular com números naturais – 
adições, subtrações, multiplicações e 
divisões mentalmente. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Página 
122, 132 e 154 

 

LEGENDA 1 – CONTEÚDOS PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS 
 
      PROVA MENSAL INTEGRADA 
 

      PROVA BIMESTRAL       



                     3o ano - Mapa de conteúdos e objetivos do 3º bim 2019                           7 

 

 

 

 

MATEMÁTICA – 3º BIMESTRE 

Conteúdos curriculares  
(Objetos de Conhecimentos) 

Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências 
para estudo 

o Tratamento da Informação/ 
Probabilidade e Estatística 

 

o Resolução de situações problema 
 

o Resolução de problemas aditivos 
com estruturas inversas (relacionando 
a adição e subtração enquanto 
operação inversa), 

o Interpretação e compreensão dos 
textos das situações-problema. 

o Informações relevantes e dados 
numéricos significativos. 

o Identificação das ideias das 
operações e dos cálculos relacionais 
envolvidas na situação-problema. 

o Estratégias possíveis, mais 
econômicas e adequadas. 

o Registro das soluções encontradas 
na resolução das situações-problema. 
 

  Habilidade: 28. 
 
 Selecionar informações e dados 
matemáticos relevantes para resolução de 
situação problema. 
 Interpretar e compreender textos 
matemáticos. 
 Formular situações problemas. 
 Registrar estratégias de cálculo e 
comunicá-las. 
 Analisar diferentes possibilidades de 
resolução para uma mesma situação 
problema. 
 

 

 

 
 
 

Páginas 

113 a 116 

 

o Coleta de dados. 
 

 Fazer levantamentos de dados. 
 Leitura de rótulos. 
 Vivenciar situações envolvendo 
levantamentos de dados e sua 
representação gráfica.  

Páginas  
136 e 137 

o Tabela. 
 

Habilidades: 26 e 27. 
 Ler, compreender, analisar e construir 
tabela. 

Páginas  

131 a 133 

145 

o Gráfico de barras. 
 

Habilidade: 26. 
 Ler, compreender, analisar, interpretar 
e construir gráficos de barras. 

Páginas  

128 a 130 e 145 

o Pesquisa estatística. 
 

Habilidades: 25 e 28. 
 Desenvolver pensamentos estratégicos 
(capacidade de fazer previsões com base 
em analise de dados). 
 

 
Páginas 

 128 a 130 

o Leitura de rótulos. 
 

 Pesquisar preços. 
 Conhecer informações uteis para o 
consumidor. 
 Interpretar textos, simbolos e imagens. 

Páginas 
144 e 145 

o Simbolos na matemática  Interpretar textos, símbolos e imagens.  Páginas  
146 e 147 

LEGENDA 1 – CONTEÚDOS PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS 
 
      PROVA MENSAL INTEGRADA 
 

      PROVA BIMESTRAL       
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MATEMÁTICA – 3º BIMESTRE 

Conteúdos curriculares  
(Objetos de Conhecimentos) 

Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências 
para estudo 

 * Grandezas e medidas 
 Sistema monetário 

o Características 

o Situação-problema 

o Cédulas e moedas do Real. 

Habilidade: 24. 
 Resolver situações-problema 
envolvendo sistema monetário. 
 Saber utilizar moedas e cédulas do 
real. 

 
Páginas 

  
115, 116 e 135 

 Medidas de massa 

o Quilograma e grama 

Habilidades: 17 e 20. 
 Perceber a importância das medidas 
em nossas vidas. 
 Dominar o vocabulário relativo a 
medidas. 

 
Páginas  
116, 126 

144, 145 e 147 
 

 Medidas de comprimento 

o Relação metro-centímetro. 

o Comprimento, largura e altura do 
bloco retangular. 

 
 

 Perceber a importância das medidas 
em nossas vidas. 
 Dominar o vocabulário relativo a 
medidas. 
 Fazer medições em metro e 
centímetro. 

 
Páginas 

122 a 126 
152 

 Medidas de tempo 

o Leitura de horas em relógio de 
ponteiros.  

Habilidades: 17,22 e 23. 
 Perceber a importância da medida de 
tempo em nossas vidas. 

Registro no 

caderno 

Páginas 

135 e 152 

 * Pensamento Algébrico 
     Desafios matemáticos 
 

o Reta numérica 

Habilidades: 04 e 10. 
 Compreender a relação entre números 
naturais e pontos da reta numérica para 
utilizá-la na ordenação dos números 
naturais e também na construção de fatos 
da adição e da subtração, relacionando-
os com deslocamentos para a direita ou 
para esquerda.  
 Identificação e descrição de 
regularidades em sequências numéricas 
recursivas. 

 

 

 

Páginas 

 110 a 112 

* Espaço e Forma/ Geometria 
 

o Padrões geométricos 
 

 Reconhecer padrões geométricos e 
numéricos. 
 Construir figuras geométricas. 

Páginas 

120 e 121 

138 a 141 e 152 

o Composição e decomposição de 
figuras 

 Compor figuras variadas a partir de 
figuras planas básicas. 
 Construir figuras geométricas básicas 
com dobraduras. 
 Ampliar vocabulário geométrico. 
 Desenvolver percepção geométrica.  

 

Páginas  

139 a 141 

 

o Vista Superior 

Habilidade: 12. 
 Identificar diferentes vistas de uma 
cena ou objeto. 
 Reconhecer mapas ou plantas como 
vistas superiores. 

 

Páginas  

148 a 151 

LEGENDA 1 – CONTEÚDOS PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS 
 
      PROVA MENSAL INTEGRADA 
 

      PROVA BIMESTRAL       
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MATEMÁTICA – 3º BIMESTRE 

Conteúdos curriculares  
(Objetos de Conhecimentos) 

Objetivos de aprendizagem 
(Habilidades) 

Referências 
para estudo 

o   Forma geométrica plana: retângulo. 

o   Formas geométricas espaciais: cubo, 
bloco retangular, cilindro, pirâmide e 
cone. 

Habilidades: 12,13 e 14. 
 Construir figuras geométricas básicas 
com dobradura. 

 

Página  

137 

Educação financeira 
 

o Atividade 9 – Conta de energia elétrica  

 Perceber que, após ser feita a medição 
do consumo de eletricidade, é gerada 
uma conta que precisa ser paga.  
 Explorar a conta para perceber que há 
um prazo, um valor, um histórico de 
consumo.  
 Pensar em várias atividades que 
envolvem o uso da energia.  
 Perceber o poder que cada um tem 
para aumentar e reduzir esse consumo. 

 

 

Páginas 

30 e 31 

 

o Atividade 10 – Gastos familiares. 
 
 

 Começar a perceber como funciona o 
fluxo do dinheiro no dia a dia da própria 
casa.  
 Identificar alguns gastos que existem 
no orçamento e precisam ser pagos 
mensalmente.  
 Perceber que existem gastos 
esporádicos, alguns deles anuais como 
IPVA, IPTU, seguros, materiais escolares, 
matriculas. 
 

 

 

Páginas  

32 e 33. 

o Atividade 11 – Necessidade x desejo  
 
 
 

 Desenvolver senso crítico e raciocínio 
lógico.  
 Pensar sobre objetos em diferentes 
contextos e perceber que existem coisas 
que são necessárias e outras que são 
desejos dependendo da situação, dos 
aspectos culturais, do momento histórico, 
do clima. 
 

 

Páginas  

34 e 35 

 

o  Atividade 12 – Outras formas de 
pagamento  

 
 
 

 Compreender o que acontece quando 
o pagamento é feito com o cartão de 
débito. 
 Entender o caminho que o dinheiro faz 
quando compramos com o cartão e 
perceber que, para usá-lo, é necessári 
primeiro ter dinheiro. 
 Pensar sobre vantagens de usar cartão 
de débito para fazer pagamento. 
 Compor quantidades de dinheiro com 
notas e moedas.  

 

Páginas  

36 e 37 
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CIÊNCIAS SOCIAIS – HISTÓRIA E GEOGRAFIA – 3º BIMESTRE 

Objetivos de conhecimento 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidade 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 
para estudo 

HISTÓRIA 
 
UNIDADE 3  
Capítulo 9 

o Profissionais rurais 

 
 
 
 
Capítulo 10 

o Profissionais urbanos 

 
 
 
 
Capítulo 11 

o Atividade da vida urbana 

 
 
Capítulo 12 

o Atividade da vida rural 
 
 

 
 Identificar o tipo de trabalhador 
representado. 
 (11) Identificar alguns trabalhadores que 
exercem atividades no campo. 
 Descrever algumas mudanças do trabalho no 
campo, ao longo do tempo, considerando o 
desenvolvimento tecnológico. 
 
  (11) Identificar alguns trabalhadores que 
exercem suas atividades na cidade. 
 Descrever algumas mudanças do trabalho na 
cidade em especial a questão tecnológica, ao 
longo do tempo. 
 
 (08) Identificar algumas formas de lazer dos 
moradores das cidades brasileiras em 
diferentes tempos. 
 
 Descrever algumas formas de lazer 
existentes simultaneamente nas cidades há 
cerca de cem anos. 
 (12) Descrever algumas características do 
modo de vida dos habitantes do campo em 
diferentes tempos. 
 
 Identificar algumas mudanças no modo de 
vida das pessoas que migraram do campo para 
a cidade ou da cidade para o campo. 

Páginas  

70 a 75 

 

Páginas  

76 a 83 

 

 

 

Páginas  

84 a 89 

 

 

 

Páginas  

90 a 97 

 

 

GEOGRAFIA 
 
UNIDADE 3  
 
 
 
Capítulo 9 

o A produção na agricultura e na 
pecuária. 

 
 
 

 (05) Diferenciar duas importantes formas de 
produção agrícola: agricultura de subsistência e 
comercial. 
 Identificar os principais produtos da 
agricultura e da pecuária no Brasil e investigar 
se são produzidos no lugar de viver. 
 Entrevistar profissional que comercialize 
produtos agrícolas no lugar de viver. 
 Representar formas de trabalho na produção 
agrícola por meio de desenho de imaginação. 
 Observar representações de uma mesma 
paisagem a partir de diferentes pontos de vista. 
 Completar legenda em uma planta. 
 Representar uma paisagem relacionada a 
produção agropecuária no lugar de viver, por 
meio de desenho de observação.  
 Organizar dados e elaborar gráficos de 
barras sobre procedência de produtos agrícolas 
vendidos no lugar de viver.  
 
 

 

Páginas  

68 e 69 

 

 

 

Páginas  

70 a 77 
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CIÊNCIAS SOCIAIS – HISTÓRIA E GEOGRAFIA – 3º BIMESTRE 

Objetivos de conhecimento 
(Conteúdos curriculares) 

Habilidade 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 
para estudo 

GEOGRAFIA 
 
Capítulo 10 

o A produção no 
extrativismo. 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 11 
 

o Impactos ambientais no 
campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 12 
 

o Impactos ambientais nas 
cidades 

 
 (05) Identificar os principais tipos de extrativismo 
(coleta, atividade complementar e para a indústria) e as 
atividades de trabalho envolvidas. 
 Investigar impactos ambientais causados pela 
atividade extrativista. 
 Identificar os principais produtos do extrativismo 
mineral. 
 
 (11) Reconhecer a interdependência entre as 
atividades econômicas realizadas no campo e na cidade. 
 Relacionar o desmatamento de extensas áreas com 
as atividades econômicas como agricultura e a pecuária. 
 Relacionar a mecanização agrícola com o aumento 
do desemprego nos espaços rurais. 
 Relacionar o uso excessivo de agrotóxico com a 
contaminação do solo e cursos d’água e seu efeito 
nocivo à saúde de animais e de pessoas. 
 Relacionar o uso excessivo da água na agricultura, 
pecuária e extrativismo com a redução da água 
disponível para o consumo das pessoas. 
 Identificar planos de imagem em uma foto, indicando 
as atividades econômicas realizadas em cada um deles 
 
 (11) Reconhecer problemas ambientais e sociais 
decorrentes do crescimento urbano acelerado, sem 
planejamento urbano, como moradias em áreas de risco, 
congestionamentos e má qualidade de serviços básicos. 
 Investigar problemas ambientais existentes no lugar 
de viver e propor soluções para minimizá-los. 
 Identificar materiais e soluções utilizadas em 
construções que minimizam os impactos ambientais. 
 Representar solução para um problema ambiental 
urbano no lugar de viver, por meio de desenho de 
imaginação. 
 Representar uma construção que cause pouco 
impacto ambiental na sua construção, por meio de 
desenho de imaginação. 
 

 

 

Páginas  

78 a 83 

 

 

 

 

 

Páginas  

84 a 89 

 

 

 

 

 

 

 

Páginas  

90 a 97 
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CIÊNCIAS NATURAIS – 3º BIMESTRE 

   Objetos de Conhecimento 
    (Conteúdos curriculares) 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Referências 
para estudo 

Unidade 3 - Planeta Terra 
 
 

o O solo 
 

 

 (09) Examinar o solo da escola. 
 Investigar diferentes características do solo e 
do que ele é formado. 
 Observar as diferenças entre a parte mais 
superficial e a mais profunda do solo. 

 
Páginas 
80 e 81 

 
Registro no 

caderno 

 

Capítulo 1 
 

o O planeta Terra 

 

 

(07) 
 Identificar que o planeta Terra contém 
oceanos, continentes e ilhas. 
 Aprender que o planisfério e o globo terrestre 
são formas de representação do planeta. 
 Comparar formas de representação da Terra. 
 Reconhecer algumas linhas imaginárias.  
 Identificar os principais paralelos e meridianos. 
 Identificar a fotografia aérea e as imagens de 
satélites como instumentos utilizados para a 
elaboração de mapas.  

 
 
 

Páginas 
82 a 89 

 
Registro no 

caderno 
 
 

 

 
Capítulo 2 
 

o A água no planeta 
 

 

(07) 
 Reconhecer locais em que há água no 
planeta. 
 Conhecer as proporções de água doce e de 
água salgada na Terra. 
 Reconhecer os estados físicos em que a água 
é encontrada na natureza: sólido, líquido, gasoso. 

 
Páginas 
90 a 97 

 
Registro no 

caderno 
 

 

Capítulo 3 
 

o As rochas e o solo 
 
 
 
 

 

 

 

(10) 
 Perceber que as rochas formam a parte sólida 
do planeta Terra.  
 Aprender que as rochas são formadas por 
minerais. 
 Compreender o que é um mineral e suas 
características. 
 Conhecer a composição do solo. 
 Compreender o processo de formação do 
solo. 
 Compreender a importância do solo para os 
seres vivos.  

 
 
 

Páginas 
98 a 113 

 
 

Registro no 
caderno 
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COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA - 3° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares Objetivos de aprendizagem Referências para estudo 

Internet  
 

 Conceitos iniciais sobre a 
navegação na web. 
 Segurança Cibernética 
 Vírus 

 Comportamento ético e 
responsável na internet  

 Construir “combinados de 
navegação segura”. 
 Reconhecer a importância de 
visitar apenas sites aprovados pelo 
professor. 
 Evitar uso de informações 
particulares na Internet, exemplos: 
fóruns de mensagens, formulários de 
registro e perfis pessoais. 
 Reconhecer o papel da Internet 
como fonte de pesquisa e utilizá-la 
como fonte enriquecedora do 
conhecimento. 
 Saber utilizar ferramentas de 
busca na Internet. 
 Assimilar conhecimentos sobre 
vírus e cuidados necessários para o 
bom funcionamento do computador. 
 Cyberbullying 

 
 

www.internetresponsavel.com
.br 

 
http://www.familiamaissegura.

com.br/ 

Softwares Educativos 
 

 Utilização de ferramentas 
multimídias para aprender a 
produzir. 

 

 Realizar atividades que incluem os 
conteúdos disciplinares com 
ferramentas eletrônicas que 
aprimoram a criatividade, geração de 
hipóteses e o raciocínio lógico.  

 

 

 Integração com os 
conteúdos da série 

 Utilizar ferramentas da 
comunicação eletrônica para 
desenvolver estudos relacionados 
aos conteúdos da série. 

 

 

INGLÊS – 3° BIMESTRE 
Habilidades Conteúdo linguístico Objetivos de 

aprendizagem 

Referência 
para estudo 

 Listening 
 Speaking 
 Writing 
 Reading 

o Astronaut, athlete, dancer, 
doctor, firefighter, pilot, Police 
officer, scientist, teacher, vet. 

o a + consonant sound (a 
teacher). 

o an + vowel sound (an 
astronaut). 

o What do you want to be? 

o I want to be a scientist/an 
astronaut. 

 Falar sobre profissões e 
sobre o que gostaria de ser no 
futuro. 

Units: 5 and 6. 
Workbooks. 

 Listening 
 Speaking 
 Writing 
 Reading 

o Bakery, bank, library, movie 
theater, park, supermarket. 

o Where is the bakery? 

o It’ across from/between/next 
to(the park). 

 Nomear lugares em uma 
cidade. 
 Descrever a posição dos 
estabelecimentos em um 
quarteirão. 

Units: 5 and 6. 
Workbooks. 
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  ARTE - 3º BIMESTRE 

Conteúdos curriculares Objetivos de aprendizagem Referências 
para estudo 

 Simetria e composição de 
elementos.  

 
 
 
 

 Artista: Athos Bulcão. 
 
 
 
 
 
 
 Música: Som, sentimento. 

 

 Refletir sobre os elementos da linguagem 
visual. 
 Exercitar o uso de cores. 
 Experimentar e aprimorar-se de diferentes 
técnicas para realização de trabalhos. 
 
 Conhecer o artista e suas obras, usando-as 
como fonte de referência para novas criações. 
 Reconhecer e identificar elementos 
característicos apreentados em diversas obras 
 Realizar apreciações e criar trabalhos de 
releituras de obras do artista. 
 
 Experimentar e explorar diversos sons com 
o corpo. 
 Relacionar os diferentes sons com 
sentimentos e cores. 

 

Imagens 
sites 

 
livros 

 
textos 

informativos 
 

Músicas 
 

Vídeos 
 

 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 3° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares  Objetivos de aprendizagem 

 Esportes de campo e taco; 
 Percepção visual e auditiva; 
 Coordenação motora ampla; 
 Expressão corporal; 
 Equilíbrio; 
 Percepção visual e auditiva; 
 Participar de brincadeiras e jogos 
populares do Brasil com regras simples 
envolvendo movimentos corporais 
(membros superiores e inferiores) e 
habilidades motoras (correr, pular, saltar, 
driblar, arremessar); 
 MACC 

 

 Desenvolver habilidades para a realização de movimentos 
que envolvam o rolar, apreender e lançar.  
 Desenvolver habilidades na utilização do aparato motor. 
 Aprimorar as relações espaços-temporais. 
 Aprimorar as relações coletivas. 
 Participar de atividades corporais, estabelecendo relações 
equilibradas e construtivas com os outros, reconhecendo e 
respeitando as regras estabelecidas. 
 Resolver situações de conflito, por meio do diálogo, com a 
ajuda do professor.  
 Utilizar a votação como estratégia para decisões coletivas. 
 Demonstrar atitudes de autocontrole e de respeito para 
com o grupo em diferentes situações (saber ganhar, saber 
perder, aceitar a opinião da maioria, respeitar os perdedores 
nos jogos e nas votações).  

 
 


