
 

 

 INFORMATIVO DO 2º TRIMESTRE 
  
 ENSINO FUNDAMENTAL I 
  
 3º ANO - 2017 
  
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

HABILIDADES 
- Conhecer os modos de produção e de circulação 
da escrita na sociedade. 

- Identificar os elementos estruturais de cada gêne-
ro. 

- Reconhecer o objetivo comunicativo de um gênero 
textual.  

- Produzir texto considerando os interlocutores, o 
gênero textual, o suporte, a variedade linguística, o 
objetivo comunicativo. 

- Usar recursos de textualização adequados ao 
discurso, gênero, suporte, destinatário e ao objetivo 
da interação. 

- Organizar o texto escrito conforme a estrutura 
padrão usual – a tipologia textual - (narração, des-
crição, injunção, exposição, argumentação). 

- Identificar elementos que caracterizam o texto 
como descritivo. 

- Distinguir fato de ficção. 

- Identificar elementos que caracterizam o texto 
narrativo. 

- Usar as convenções da língua escrita entendendo 
as diferenças entre o sistema fonológico e o siste-
ma ortográfico. 

- Aplicar regras ortográficas referentes aos pares de 
letras x/ch, g/j, li/lh. 

- Aplicar regras ortográficas contextuais, isto é, 
aquelas que dependem da posição que fonema / 
grafema ocupam na palavra. 

- Conhecer e aplicar as regras ortográficas bem 
como o uso da letra m antes de p e b. 

- Aplicar, na grafia, a compreensão que a segmen-
tação da cadeia sonora é diferente da segmentação 
na escrita, delimitando corretamente as palavras. 

- Memorizar a escrita ortográfica de palavras em 
que as relações fonema / grafema são arbitrárias, 
isto é, não obedecem a princípios fonético-

SABERES 

-SD Notícia 

- Pontuação 

- Discurso indireto (sem nomear)  

- Pontuação: dois-pontos,travessão. 

(explorar duas formas de diálogo direto e indire-
to,mas sem nomear) 

- Narrador e personagem 

- Paragrafação 

- Posição da letra M (antes de p/ b e N antes das 
demais consoantes) 
- Flexão do substantivo em grau, gênero e número. 
- Som Nasal (AM/AN e ão/ã/ões) 
- Li / Lh (relacionar  com grau do substantivo) 
- X e ch 

- Dicionário 
- Tonicidade (identificar e localizar a sílaba tônica, 
sem classificar) 
- Classificação quanto à tonicidade (sem classificar 
os monossílabos) 

- Adjetivos  
- Concordância: substantivo e adjetivo. 
- Entrevistas 
- Sons da letra G / J  
 



fonológicos.  

- Usar o dicionário autonomamente para sanar as 
dúvidas quanto à grafia das palavras. 

 - Avaliar a propriedade da seleção de articuladores, 
estruturas sintáticas e sinais de pontuação em um 
texto ou discurso. 

- Usar, em determinadas situações discursivas, a 
norma padrão de concordância verbal. 

- Analisar, em um texto, ou sequência textual e dis-
cursiva, retomadas temáticas feitas por recursos 
lexicais e linguísticos. 

 

  

MATEMÁTICA 
 

 

HABILIDADES 
 
- Relacionar número e quantidade. 

- Representar e localizar números na reta numera-
da. 

- Agrupar quantidades com bases diferentes. 

- Identificar e representar partes de um inteiro. 

- Estabelecer relações de pertinência e inclusão. 

- Reconhecer e representar os diferentes conjuntos. 

- Identificar características do sistema de numera-
ção decimal e valor posicional. 

- Resolver as operações: adição, subtração, multi-
plicação e divisão, nos diversos conjuntos numéri-
cos. 

- Resolver situações-problema tendo como base as 
operações: adição, subtração, multiplicação, divisão 
nos diversos conjuntos numéricos. 

- Efetuar cálculos mentais. 

- Identificar padrões em sequências numéricas. 

- Identificar o princípio da igualdade e desigualda-
de. 

- Identificar valores das cédulas e moedas. 

- Resolver situações problemas envolvendo o sis-
tema monetário. 

- Identificar semelhanças e diferenças entre os sóli-
dos geométricos 

- Nomear e representar os sólidos geométricos. 

- Identificar semelhanças e diferenças entre figuras 

SABERES 
 
- Classe do milhar. 

•SND até dezena de milhar através de: números de 
0 a 99.999. 

- Leitura e escrita. 

- Sequência numérica; 

- Maior e menor; 

- Igual e diferente; 

- Antecessor e sucessor. 

- Comparação; 

- Ordenação; 

- Composição; 

- Decomposição. 

- Uso da calculadora. 

- Números pares e ímpares; 

- Dezena e meia dezena; 

- Centena e meia centena. 

- Dúzia e meia dúzia. 

- Tabuada do 2 ao 9. 

- Dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. 

- Uso da calculadora. 

- QVL – 1ª e 2ª classe 

- Decomposição em ordens e unidades. 



geométricas planas 

- Nomear e representar as figuras geométricas pla-
nas. 

- Interpretar a localização e a movimentação de 
pessoas/objetos no espaço tridimensional e sua 
representação no espaço bidimensional. 

- Estabelecer relações entre os sólidos geométricos 
e sua planificação. 

- Planificar sólidos geométricos. 

- Identificar os elementos das figuras geométricas 
planas. 

- Identificar os elementos das figuras geométricas 
não planas. 

- Aplicar as propriedades das figuras geométricas 
na resolução de problemas. 

- Comunicar-se usando a linguagem apropriada da 
geometria plana e espacial. 

- Reconhecer a necessidade de medir a partir de 
um padrão. 

- Conceituar grandeza como descrição qualitativa e 
quantitativa das propriedades. 

- Conceituar medidas como comparação entre 
grandezas. 

- Definir unidades de medidas. 

- Relacionar as medidas padrões com os seus múl-
tiplos e submúltiplos. 

- Comparar e estimar medidas utilizando instrumen-
tos adequados.   

- Aplicar as unidades de medidas de massa na re-
solução de problemas. 

- Reconhecer o significado da amostragem no tra-
tamento de dados e informações. 

- Classificar informações por meio de critérios pró-
prios ou apresentados. 

- Interpretar tabelas e representações gráficas di-
versas. 

- Aplicar dados apresentados em tabelas e gráficos 
na resolução de problemas. 

- Construir  tabelas e gráficos. 

- Calcular as chances de acontecer um evento. 

 

- Escrita por extenso dos algarismos. 

- Adição, subtração, multiplicação (com e sem rea-
grupamento) e divisão (tentativa e esquema). 

- Adição, subtração, multiplicação (com e sem rea-
grupamento) e divisão (tentativa e esquema). 

- Adição, subtração, multiplicação (com e sem rea-
grupamento) e divisão (tentativa e esquema). 

- Sequências numéricas. 

- Uso da calculadora. 

- Valor desconhecido. 

- Números iguais e diferentes (sinais) 

- Número maior e menor (sinais) 

- Cédulas e moedas (Sistema Monetário Brasileiro). 

- Problemas de adição, subtração, multiplicação e 
divisão. 

- Uso da calculadora. 

- Planificação do cubo, bloco retangular, pirâmide, 
esfera, cilindro, cone. 

- Sólidos geométricos: cubo, bloco retangular, pirâ-
mide, esfera, cilindro, cone. 

- Figuras geométricas planas e não planas. 

- Quadrado, retângulo, losango, triângulo, pentágo-
no, trapézio, círculo, hexágono... 

- Sólidos geométricos e suas bases: quadrada, re-
tangular, triangular, circular. 

- Planificação dos sólidos geométricos. 

- Caracterização das formas geométricas planas: 
lados, faces, vértices. 

- Problemas envolvendo figuras geométricas planas 
e sólidos geométricos. 

- Trajetos. 

-Medida de comprimento - Metro e centímetro. 

- Instrumentos de medidas de comprimento. 

- Comparação de medidas de comprimento em si-
tuações-problemas do dia a dia e em imagens. 

- Estimativa. 

- Resolução de problemas envolvendo medidas de 
comprimento. 

- Leitura e compreensão de gráficos e tabelas. 



- Resolução de problemas envolvendo interpreta-
ção de gráficos e tabelas. 

- Construção de gráficos e tabelas a partir de coleta 
de informações do cotidiano. 

  

CIÊNCIAS 
 

 

HABILIDADES 
- Comparar os diferentes tipos de solo. 

- Reconhecer e identificar a ação de seres vivos 

nocivos e benéficos do solo. 

- Reconhecer os componentes de uma cadeia ali-

mentar e as funções que cada elemento desempe-

nha nessa relação. 

- Conhecer as diferentes relações ecológicas har-

mônicas e desarmônicas. 

 - Identificar representantes dos reinos, através da 

descrição de suas características. 

- Comparar os representantes do reino. 

 - Posicionar-se criticamente sobre a importância 

dos reinos e dos vírus: quanto às ações prejudiciais 

e benéficas ao meio ambiente. 

- Classificar os diferentes grupos vegetais. 

 - Analisar mecanismos de integração entre os ór-

gãos vegetativos. 

 

SABERES 
-Qualidade do solo. 

-Animais benéficos ao solo. 

-Produtores e consumidores. 

-Predatismo.-Parasitismo.-Protocooperação. 

-Vertebrados.-Invertebrados.-Reprodução de verte-

brados.-Metamorfose (vertebrado e invertebrado). 

-Relacionamento entre os diferentes seres vivos. 

-Ciclo de vida angiospermas. 

-Formas de reprodução. 

-Polinização. 

-Dispersão da semente. 

 

  

HISTÓRIA 
 

 

HABILIDADES 
 
-Compreender o processo de formação territorial, 

sociopolítico e econômico das diferentes socieda-

des. 

-Avaliar o processo de ocupação dos territórios e 

suas consequências para a sociedade. 

-Identificar os diversos sujeitos históricos e seus 

SABERES 
 
-Formação das primeiras cidades 

-Formação das cidades 

-Cidade e campo 

-Local onde vivemos e suas transformações 



papéis na construção da realidade histórica do seu 

tempo. 

-Identificar-se e posicionar-se no próprio grupo de 

convívio, reconhecendo as relações que estabele-

cem com outros tempos e espaços. 

-Compreender as implicações sociais e ambientais 

do uso das tecnologias em diferentes contextos 

histórico-geográficos. 

-Compreender a sustentabilidade como parte do 

conceito de cidadania. 

-Conhecer e identificar as características de dife-

rentes patrimônios étnico-culturais e artísticos. 

-Valorizar e respeitar a diversidade, reconhecendo-

a como um direito dos povos e indivíduos e como 

um elemento de fortalecimento da democracia. 

 -Interpretar as mudanças no mundo do trabalho, 

advindas das novas técnicas e tecnologias. 

 -Identificar propostas de inclusão social orientadas 

pelo respeito aos direitos humanos e à diversidade 

cultural. 

 -Identificar estratégias que promovam formas de 

inclusão social. 

-Cidades 

-Meios de transporte 

-Ruas e bairros (periferia/bairros centrais) 

-Coleta de lixo 

-Saneamento básico 

-Transportes - públicos/particulares; coleti-

vos/individuais; poluidores/limpos.    

-Tradições 

-Patrimônio Cultural Material e Imaterial  

-Tradições 

-Patrimônio Cultural Material e Imaterial  

 

 

 
 

 

GEOGRAFIA 
 

 

HABILIDADES 
 
-Analisar o espaço distinguindo suas categorias. 

-Reconhecer as desigualdades socioeconômicas no 

espaço geográfico. 

-Estabelecer relações entre os aspectos culturais e 

diferentes formas de organização do espaço geo-

gráfico. 

-Identificar os elementos responsáveis pela produ-

ção do espaço geográfico.   

- Identificar a integração de aspectos físicos e hu-

SABERES 
 
-Definição de cidade e suas características. 

-Diferenças entre cidades. 

-A cidade de hoje e em outros tempos. 

-A construção do espaço geográfico 

-Origem da cidade e seu modo de viver. 

-Formação da cidade e seus habitantes. 

-Modernização urbana: sites, planta, maquete, cro-



manos no espaço geográfico. 

- Identificar o papel das técnicas/tecnologias e re-

des na organização do trabalho e/ou da vida social. 

- Estabelecer relações entre os aspectos culturais e 

diferentes formas de organização do espaço geo-

gráfico. 

- Analisar a dinâmica populacional. 

- Analisar a mobilidade espacial da população. 

- Identificar as referências da lateralidade na locali-

zação espacial. 

- Operar com relações espaciais topológicas. 

- Operar com noções de orientação e localização 

por meio de pontos de referência e novas tecnolo-

gias. 

- Interpretar e analisar gráficos e tabelas. 

- Estabelecer relações dos aspectos geográficos 

espaciais em diferentes escalas. 

- Identificar e analisar os diversos recursos carto-

gráficos: mapas, plantas, croquis, cartas, maquetes, 

etc. 

- Analisar os diversos gêneros literários que operam 

com dados e informações cartográficas. 

- Reconhecer a dinâmica da natureza e suas inte-

rações com a sociedade. 

- Identificar causas e consequências dos processos 

naturais. 

- Identificar os diferentes elementos naturais em 

diferentes paisagens. 

- Descrever como os elementos naturais  interferem 

na vida e nas atividades humanas. 

- Reconhecer e compreender  a importância da 

preservação dos elementos da natureza para a 

manutenção da vida no planeta. 

- Identificar os efeitos da ação antrópica e seus 

impactos no ambiente. 

- Identificar formas de apropriação da natureza pela 

sociedade. 

- Identificar as causas e consequências dos impac-

tos ambientais. 

qui e mapas. 

-Urbanização 

-Contribuição dos imigrantes na formação das ci-

dades: trabalhadores. 

-Evolução populacional no Brasil e no Mundo  

-Mobilidade urbana: a cidade e suas características 

-Plantas e mapas da cidade. 

-Mapas da cidade 

-GPS 

-Linguagem cartográfica 

-Plantas e mapas da cidade. 

-Tabelas e gráficos da cidade. 

-Mapas temáticos da cidade. 

-Plantas, mapas, mapa mental da cidade. 

-Estrutura e morfodinâmica 

-Paisagem urbana: cidade 

-Problemas ambientais urbanos. 

-Interdependência entre os elementos da natureza  

e sua relação com a atividade humana 

-Ocupação do espaço urbano 

- Poluição e Reciclagem 

-Comércio e serviços urbanos 

-Transformação da paisagem urbana: cidade de 

hoje e em outros tempos. 

 



- Reconhecer práticas de sustentabilidade planetá-

ria. 

- Analisar os problemas ambientais no meio urbano 

rural. 

- Analisar os processos produtivos, a circulação de 

riquezas e suas implicações socioeconômicas. 

- Reconhecer a importância da memória produzida 

pelas sociedades no espaço-tempo. 

  

ENSINO RELIGIOSO 
 

 

HABILIDADES 
-Reconhecer a importância de construir relações 

saudáveis  na família, na escola e na sociedade. 

-Analisar situações conflituosas para consigo e com 

o outro. 

-Reconhecer-se como ser livre e responsável, as-

sumindo as consequências de seus atos construin-

do sua autonomia. 

-Analisar fatos e situações do cotidiano com  res-

ponsabilidade. 

-Identificar o seu corpo no tempo e no espaço. 

-Reconhecer a importância do diálogo em família 

como instrumento de conciliação.  

-Reconhecer a família de Nazaré como modelo 

familiar 

-Exercitar e experimentar momentos de espirituali-

dade (orações, celebrações...) 

 

SABERES 
-Tipos de grupos sociais: bairro, escola e família. 
 
-Direitos e deveres na família e na escola. 

-Responsabilidade da criança na escola e na famí-
lia. 

-Responsabilidade no espaço de convivência fami-
liar e escolar. 

-Formas de ser e agir com responsabilidade. 

-A importância do diálogo. 

-Família de Nazaré como modelo familiar. 

-Família: 

Primeiro grupo social. 

Diferentes formações familiares. 

-Presença de Jesus na Sinagoga. 

-Temas celebrativos, Celebrações na capela, Ora-
ções dirigidas e espontâneas. 

 -Corpus Christi 

 -Semana Vocacional 

 -Celebrações de Nossa Senhora 

 -Celebrações na capelinha 

 

  

ESPORTES 
 

 

HABILIDADES 
 
- Reconhecer-se corporalmente, temporalmente e 
espacialmente. 
 
- Exercitar as qualidades físicas (andar, correr, sal-
tar, arremessar, transportar). 

SABERES 
 
- Reconhece a capacidades do seu próprio corpo 
explorando diferentes posturas, no tempo e espaço. 
 
- Exercita limites do seu corpo nas propostas moto-
ras com autonomia.  



 
- Exercitar as capacidades físicas (equilíbrio, flexibi-
lidade, força geral, resistência, coordenação, agili-
dade, velocidade). 
 
- Executar os elementos técnicos de base de cada 
modalidade esportiva. 
 
- Participar de jogos e  brincadeiras 
 
- Praticar jogos cooperativos e recreativos. 
 
- Executar atividades físicas com diferentes ritmos. 
 
 

 
- Utiliza as capacidades físicas básicas, controlando 
seus movimentos em evolução progressiva. 
 
- Consegue reproduzir, os fundamentos do esporte 
trabalhado neste trimestre. 
 
-Participa com autonomia das brincadeiras e jogos 
com destreza progressiva, desenvolvendo atitude 
de confiança nas próprias capacidades motoras. 
 
- Respeita e cumpre as regras nos diferentes jogos. 

- Movimenta-se em ritmos variados, com ou sem 
material específico, em atividades de deslocamen-
tos propostas. 
 

  

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 

HABILIDADES 

- Exercitar as capacidades físicas (equilíbrio, flexibi-

lidade, força geral, resistência, coordenação, agili-

dade, velocidade). 

- Executar os elementos técnicos de base de cada 

modalidade esportiva. 

- Identificar as regras de cada modalidade desporti-

va.  

- Aplicar as regras das modalidades desportivas de 

acordo com a necessidade, material. 

- Aplicar as regras em situações de jogos de cada 

modalidades desportiva. 

- Praticar jogos cooperativos e recreativos. 

 

SABERES 
 
- Formação corporal. 

- Basquete (fundamentos, elementos técnicos, jo-

go). 

- Jogos Cooperativos. 

 

  

INFORMÁTICA 
 

 

HABILIDADES 
 
-  Reconhecer e utilizar os periféricos de maneira 

correta  

- Localizar e arquivar informações 

- Compartilhar arquivos em rede 

- Reconhecer os softwares propostos e suas apli-

cabilidades 

SABERES 
 
-Teclado - tab, fixa, Atalhos ctrl C e ctrl V 
   
-Faz o caminho da rede, ainda com orientação da 
professora. 
  
-Diferencia o uso do salvar e salvar como em suas 
atividades. 
  
-Conhece a aplicabilidade de cada programa: ima-



-Gerenciar o tempo para realização de todas as 

etapas propostas de cada estratégia utilizadas 

- Articular o uso da tecnologia com a sala de aula 

- Formatar textos 

- Ler palavras e frases 

 - Utilizar-se dos conceitos de navegabilidade, virtu-
alidade e hiperlinks 
 

gem, texto e apresentação. 
  
-Organiza-se com autonomia para cumprir todas as 
etapas da atividade. 
  
-Realiza com autonomia as atividades integradas à 
sala de aula e complementares. 
  
-Conhece as ferramentas de criação de parágrafos 
e alinhamentos 
  
-Lê e compreende o texto para criar parágrafos. 
  
-Percebe a mudança de acesso da atividade na 
pasta para o navegador. 
Interage no ambiente com autonomia 
 

  

TEATRO 
 

 

HABILIDADES 
 
-Reconhecer a dança como uma manifestação do 

homem na sociedade 

-Identificar a expressividade corporal como um re-

curso de encenação. 

-Expressar-se por meio da improvisação. 

-Identificar as qualidades individuais e coletivas do 

movimento e do gesto nas diferentes abordagens 

interpretativas. 

-Analisar o instrumental cênico, englobando corpo, 

voz e interpretação. 

-Reconstruir cenas utilizando a improvisação. 

-Expressar por meio de movimentos os ritmos mu-

sicais. 

-Dramatizar atividades coreográficas respeitando os 

estilos individuais de interpretação e criação. 

-Identificar e interpretar danças típicas brasileiras. 

-Aplicar técnicas de movimentação considerando as 

mudanças de velocidade, de tempo, de ritmo e o 

desenho do corpo no espaço. 

-Criar gestos e movimentos com harmonia e equilí-

brio. 

 

SABERES 
- Danças Típicas 

- Festa Junina  

- A cultura popular brasileira 

- Literatura de Cordel 

- Teatro e improvisação 

- Atuação 

- Criação de personagens 

- Criação de cenas 

 

  

 
 
 

 



ARTES VISUAIS 
 
HABILIDADES 

-Identificar referenciais específicos que caracteri-

zam o artista e sua obra. 

-Distinguir os elementos de composição de obras 

visuais. 

-Utilizar vocabulário apropriado na leitura das obras 

de arte. 

-Definir no objeto em estudo características especí-

ficas dos elementos visuais básicos. 

-Diferenciar os elementos que compõem a estampa 

como: linha, forma, cor, textura, ponto, figura, fun-

do, simetria e assimetria nos suportes variados. 

-Experimentar as possibilidades e limitações de 

diferentes técnicas, ferramentas e materiais ex-

pressivos. 

-Elaborar releituras por meio das produções indivi-

duais e coletivas. 

-Registrar processos e produções pessoais  

SABERES 

-A  Arte que se multiplica 

-Artistas:  

Alex Cerveny 

Andy Warhol 

Lívio Abramo 

-Procedimentos de repetição de imagens 

 
 
 
 

 

INGLÊS 
 

 

HABILIDADES 
-Integrar informação verbal e não verbal na com-

preensão global do texto de vários gêneros. 

-Relacionar figuras e palavras/ expressões. 

-Identificar e compreender palavras/ frases relativas 

a determinado vocabulário ou estrutura gramatical. 

-Reconhecer o vocabulário, por audição e por es-

crito. 

-Pronunciar adequadamente as palavras. 

-Utilizar adequadamente vocabulário e estrutura 

gramatical na comunicação oral e escrita. 

SABERES 
-Animais da selva 

-Insetos 

-Artigo indefinido (a/an) 

-Natureza 

-Uso de yes, it is / no, it isn’t  

-Alimentos e bebidas 

-Singular / plural 

 

  

MÚSICA 
 

 

HABILIDADES 
-Reconhecer a música como manifestação cultural 

SABERES 
-Festa Junina 



na sociedade. 

-Identificar que as manifestações e produções artís-

ticas fazem parte do patrimônio cultural da humani-

dade. 

-Adotar atitude de respeito às manifestações artísti-

cas. 

-Reconhecer os principais gêneros musicais. 

-Explorar as possibilidades de utilização da música 

para a aquisição de novas experiências cognitivas e 

sensoriais. 

-Utilizar formas de registro sonoro, convencionais 

ou não, na grafia e na leitura de produções próprias 

ou de outros, utilizando o corpo, a voz ou instru-

mentos musicais. 

-Intepretação na flauta doce da Escala de Dó Maior 

no movimento ascendente e descendente. 

-Registro de estruturas rítmicas simples com mate-

rial alternativo. 

-Leitura Rítmica – inteiro e metade 

 

  

AVALIAÇÃO 

Avaliação 1 + Avaliação 2 (Temática) + Avaliação Formativa (Nota da avaliação formativa + Nota da ativi-

dade complementar : 2 = AF) : 3 = média do trimestre 

 

SEMANA DE AVALIAÇÃO 

De: 16/08/17 a 23/08/17 

Substitutiva: 25/08/17 

 

 


