
    CENTRO EDUCACIONAL INTERAÇÃO  
 ROTEIRO DE ESTUDOS 

3º ANO – P1 (prova 1) - 1º trimestre/2016 

Prezados Pais e Alunos:  

Seguem os conteúdos da P1 do 1º trimestre 2016.      
Roteiro e Orientação de Estudos – 3º ano 

P1 – 1º Trimestre 

LÍNGUA PORTUGUESA – Data 21/03/2016  

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

Leitura Ler e compreender textos do gênero: bilhetes e cartas 
 

Livro pg. 16 a 19 e 
26. 

Gramática do texto Analisar e comparar a linguagem empregada em cartas pessoais e 
comerciais. 
Reconhecer a estrutura de uma carta: lugar, data, saudação, introdução 
etc. 

Livro pg. 30 a 32 
 
Livro pg. 24 e 25 

Padrões da escrita Compreender a ordem alfabética 
Saber fazer uso adequado da letra maiúscula 
Realizar a separação de sílabas na passagem de uma linha para outra 
 
Utilizar o dicionário como fonte de consulta sobre a grafia das palavras    
 
Ortografia: Os diferentes sons da letra R 
Letra M e N. 
 

Caderno 
Livro pg.  77 a 79. 
Livro pg. 29 e 56 
 
Livro pg.19 e 
caderno 
 
Livro pg. 20 a 22.  
38 e 39 

Produção de texto 
22/03/2016 

Produzir bilhetes e cartas considerando a sua estrutura , a organização em 
parágrafo, o uso da letra maiúscula e as regularidades ortográficas 
estudadas. 

Livro pg.  24 a 28; 
40,  41 e caderno 

 MATEMÁTICA – Data 23/03/2016 

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

Sequência numérica  Identificar regularidades do quadro numérico, comparar, ordenar e 
localizar números numa sequência numérica.  

Livro pg. 16 a 19 

Sistema de 
numeração: valor 
posicional   

Escrever números reconhecendo o valor posicional dos algarismos. 
 
Compor e decompor números: unidades, dezenas e centenas 

Livro pg.14  e 15 
 
Caderno 
 

Leitura e escrita de 
números e 
composição de 
valores 

Ler e escrever números com algarismos,  por extenso e  valores em 
dinheiro   

Livro pg. 54 e 55 

Estimativas e 
contagens  

Usar procedimentos para calcular quantidade de elementos organizados 
em colunas, sem contar um a um 

Livro pg. 24 e 25 

Cálculos e 
problemas do 
campo 
multiplicativo 

Resolver problemas em malhas quadriculadas associada à ideia de 
multiplicação      

Livro pg. 26 a 29 

Leitura de tabelas e 
gráficos de coluna  

Ler e interpretar gráficos de coluna     Livro pg. 51 e 52 

                                                                                                                   Bons Estudos! 
Equipe Interação  


