
 

 

Roteiro e Orientação de Estudos –  3º ano 

Professoras: Angélica, Thaís e Mônica  (P2 – 1º Trimestre) 

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

Páginas 

Relatos de viagem  Reconhecer a importância das descrições dos locais e 

acontecimentos em relatos de viagem. 

46 a 49 

59, 60, 61 ex. c e d 

Ortografia Refletir sobre os aspectos ortográficos estudados: Letra 

M e N; S e SS. 

50, 62, 63, 69,  

82, 83, 92 e 93.  

 Introduzir as falas de 

personagens 

Observar as possibilidades de introduzir as falas de 

personagens em um texto. 

94, 95 e caderno 

 

Fábula Estabelecer a relação entre a moral e o conteúdo da 

fábula. 

      74, 75 e 76 

81 

 

Produção de Texto: 

Fábula 

Reescrever uma fábula  96, 97 e caderno 

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

Problemas envolvendo o 

uso do dinheiro 

Resolver problemas envolvendo o uso do dinheiro e troca 

de cheques por notas e moedas 

 

58 a 61  

Unidades de medidas  Identificar diferentes unidades e instrumentos de medida 

 

70 e 71  

74 a 77. 

 

Tabelas  Interpretar informações em tabelas e realizar cálculos 

para preenchê-las adequadamente. 

82 e 83  

Adições  Fazer adições com mais de duas parcelas 78 e 79. 

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

Moradias Reconhecer a necessidade de moradia do ser humano. 
Reconhecer e comparar diferentes tipos de moradias. 

10 e 11 

Moradias do presente e 
do passado 

Reconhecer a casa de taipa e o sobrado como formas 
tradicionais de moradia que permanecem no presente. 
Perceber que as construções se modificam ao longo do 

tempo assumindo diferentes funções socias. 

12 e 13 

Bairro tem história Perceber a coexistência de construções antigas e 
modernas em um mesmo espaço. 

Ampliar a noção de tempo a partir do estabelecimento de 
relações entre passado e presente. 

19 



O cotidiano nas cidades Reconhecer as semelhanças e as diferenças das 
características da vida nas grandes cidades no presente. 

24 e 25 

O trabalho na cidade Compreender a importância do trabalho de muitos 
profissionais para o funcionamento de uma cidade. 

Identificar profissões antigas e recentes. 

28 e 29 

Sobre.... 
 

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

O lugar onde moro    . Explorar as imagens e identificar as paisagens. 
·    . Comparar os lugares retratados com o lugar de vivência. 
·  . Compreender que o bairro é um lugar de vivência no qual 

as pessoas realizam muitas atividades e se relacionam. 

10 e 11 

Localização do bairro ·   Perceber que o bairro faz parte de unidades espaciais 
mais amplas: o município, o estado, o país. 

·    Realizar leitura de mapas para identificar a localização de 
municípios e estados brasileiros. 

12,13,14 e 15 

Campo e cidade ·    Observar e identificar elementos da paisagem, 
diferenciando campo e cidade. 

·     Ler imagens para obtenção de informação variadas. 

16, 18 e 19.  

Sobre.... 
 

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

A água Identificar os estados físicos da água 10 a 12 

O ar Reconhecer a existência do ar como algo que ocupa 
espaço 

14 a 16 

O solo Identificar as etapas de formação do solo.  
Compreender que os tipos de solo (areia, argila) 

influenciam em sua permeabilidade. 

18 a 23 / 26 a 28 

Evitando o desperdício Compreender os problemas causados pelo excesso de 
lixo. 

30 a 32 

Protegendo os 
elementos naturais 

Identificar ações que contribuem para a preservação do 
ar, do solo e da água 

33, 34, 36 e 37 

Sobre.... 
 

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

 

Diferentes sentimentos. 

  

Vocabulário partes da 
casa. 

 
Expressar como você está se sentindo, ex. (I´m happy, 

scared, tired) 

Identificar os lugares que pertencem a casa e os objetos 
que fazem parte deles. 

 

6 a 10. 

  

15 a 20. 

Sobre.... 
 

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

 

Cómo soy y cómo estoy 

Mis comidas                   
  

Vocabulario referente as unidades  

Unidad 1 e Unidad 2 

06 a 21 

 

 


