
CENTRO EDUCACIONAL INTERAÇÃO      

 ROTEIRO DE ESTUDOS 

                                                   3º ANO – P2 (prova 2) - 3º trimestre/2015 

 

     
Roteiro e Orientação de Estudos – 3º ano 

P2 – 3º Trimestre 

 
 

HISTÓRIA 

 
Sobre... 

 
O que devo saber após o estudo de  História .... 

 
Pág. 

O cotidiano do 
trabalho.  

Trabalho e 
escravidão 

- Compreender as diferenças entre o trabalho escravo e o 
livre 

- Comparar o trabalho nas fábricas com os engenhos do 
passado 
 

Livro: pág. 73, 
74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 82, 
82, 83 3 84. 

Os indígenas. 

O trabalho 

indígena. 

- Conhecer hábitos e costumes indígenas e sua relação 
com a natureza 
 

Livro: pág. 90, 
91, 92, 93 e 

94. 

Trabalho e lazer. 
Teatro e o 

mamulengo. 

- Conhecer e valorizar a diversidade cultural do povo 
brasileiro 

Livro: pág. 
100, 101, 102, 

103, 104 e 
105.  

Os Indígenas e 

as 

Manifestações 

culturais. 

-Identificar as técnicas indígenas 

- Diferenciar as diferentes manifestações culturais. 
  

  

No caderno 

 

 
 

GEOGRAFIA 

 
Sobre... 

 
O que devo saber após o estudo de Geografia .... 

 
Pág. 

O ambiente em 
perigo. 

-Compreender as causas e consequências dos diferentes 
tipos de poluição. 
 

Livro: pág. 80, 
84, 85, 

86,87,90, 91 e 
92. 

Bairro e 

município. 

- Analisar as moradias e perceber as desigualdades sociais 

existente; 
- Compreender que os municípios possuem limites 

territoriais; 
-  Diferenciar área rural e área urbana; 

Livro: pág. 

114, 115, 116, 
117, 118 e 

119.,  

Administração 
do município. 

- Identificar os governantes do município. Livro: pág. 
120, 121, 122, 

123, 124 e 
125. 

Campo e 

Cidade. 
Seu município 
e os 

governantes. 

- Identificar e diferenciar características da área rural e 

urbana 

- Identificar quem paga pelos serviços públicos e os 
impostos. 
 
  

 

No caderno 



CIÊNCIAS 

 
Sobre... 

 
O que devo saber após o estudo de Ciências.... 

 
Pág. 

Animais 
ovíparos,vivíparos
, ovovivíparos. 

-Compreender a diferença dos animais ovíparos, vivíparos e 
ovovivíparos. 

Livro: pág. 90 e 
91. 

Verminose 
 
 

- Conhecer um pouco sobre verminose Livro: pág. 94 e 
95. 

Mexer o esqueleto -Identificar a função de articulações e cartilagem no movimento do 
corpo. 

Livro: pág. 104, , 
105, 106 e 107. 

Movimento e 
sensações 

- Descrever movimentos voluntários  e involuntários. Livro: pág. 109e 
110. 

A pele e os olhos - Compreender a importância desses órgãos para o corpo 
humano. 

Livro: pág. 
115,120 e121. 

Sistema braille - Compreender a importância do sistema braille Livro: pág. 117 e 
118. 

Cinco sentidos - Identificar quais são os sentidos envolvidos em casa situação. Livro: pág. 
123,124,125,12

7,129 e 131. 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
Sobre... 

 
O que devo saber após o estudo de Língua Portuguesa... 

 
Pág. 

Padrões da 
escrita 

Identificar as características do texto entrevista; abertura, 
corpo, fechamento -  

No caderno 

Ortografia   -Diferenciar os sons da letra G em: GA, GO, GU; GE e GI;  

GUA, GUE, GUI 

- Escrever palavras atentando-se a ortografia estudada   
- Corrigir palavras escritas incorretamente 

138,139 e 
caderno 
 
 

Produção de 

texto 

Ler e produzir entrevistas; elaborando ou transcrevendo 

perguntas.  
 

134 a 137. 

MATEMÁTICA 

 
Sobre... 

 
O que devo saber após o estudo de Matemática... 

 
Pág. 

Sinais 

matemáticos 

-Utilizar sinais de <, > e = para comparar resultados de 

operações. 

Livro: pág. 222, 

223 e caderno.  

Multiplicação -Entender a multiplicação e utilizá-la para resolver problemas.  
 

-Explorar a tabuada, identificando regularidades que permitam 
sua memorização.  

Livro: pág.226, 
237 e no caderno 

Livro: pág. 238, 

239 e no 
caderno. 

Prova real  -Utilizar a operação inversa como recurso para conferir 

resultados de cálculos.  
 

Livro: pág 220, 

221 e no caderno 
 

Formas 

Geométricas 

- Característica dos sólidos geométricos Livro: pág. 246 

249. 

Tabelas - Interpretar e organizar informações em tabelas 
 

 No caderno 

 
 



ESPANHOL 

 
Sobre... 

 
O que devo saber após o estudo de Espanhol... 

 
Pág. 

La Tecnología Vocabulário da unidade do livro Livro: Unidade 7 

Un paseo por mi 
barrio 

 Vocabulário da unidade do livro Livro: Unidade 8 

 INGLÊS  

 
Sobre... 

 
O que devo saber após o estudo de Inglês... 

 
Pág. 

Animais da 
Fazenda 

Fazer a descrição de tamanho e cor de animais da fazenda Unidade 5 pág. 43 
a 47 

Profissões Identificar diferentes profissões e utilizar a expressão: “I want to 
be...”  

Unidade 7 pág. 60 
a 64. 

 

Bons Estudos! 
Equipe Interação 

    
 


