
                       CENTRO EDUCACIONAL INTERAÇÃO 

                          ROTEIRO DE ESTUDOS 

                                                   3º ANO – P2 (prova 2) - 2º trimestre/2016 

Prezados Pais e Alunos:  

Seguem os conteúdos da P2 do 2º trimestre 2016.      

 

Roteiro e Orientação de Estudos – 3º ano 

2º Trimestre 
 

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

Partes da planta  Identificar partes de   uma planta e relacionar com as 

suas funções 

42 e 43 

Fotossíntese Compreender o processo de fotossíntese das plantas 

 

47 e no caderno 

Matéria-prima e de 

preservar espécies 

ameaçadas 

Compreender a necessidade de uso da matéria-prima e 

de preservar espécies ameaçadas 

62 e 65. 

 

Peixes, anfíbios e 

répteis 

Comparar características do corpo de peixes, anfíbios e 

répteis  

74, 75, 77, 78 e 

79. 

 

    Aves Descrever características típicas das aves   83 e 84 

  Mamíferos Identificar as características dos mamíferos  

 

89, 90 e 91 

 Parasitoses Compreender os riscos das parasitoses para a saúde 

humana 

96 e no 

caderno. 

 
 

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

As cidades  Perceber características do processo de ocupação do 

território brasileiro. 

Conhecer as condições que favoreceram o surgimento das 

primeiras cidades. 

 

40 e 41 

Salvador: a 

primeira capital do 

Brasil 

Conhecer características históricas da primeira capital do 

Brasil. 

 

46 e 47 

Povoado, vila e 

cidade 

 

Desenvolver os conceitos de povoado, vila e cidade. 

 

43,44,50 e 51 

 

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

Pontos de vista Diferenciar os pontos de vista a partir dos quais se representa 

uma paisagem 

32,33 e 37 

Endereço e ponto 

de referência 

Desenvolver noções de localização espacial. 

Reconhecer a importância da utilização de pontos de 

referência para a localização espacial. 

42,43 e 48 

Os pontos 

cardeais 

Identificar os pontos cardeais e utilizá-lo para a localização. 56,57,58 e 59 

caderno 



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

Cálculo de tempo: 

hora e minutos 

Realizar leitura de horas em relógios analógicos 134,135,138, 

139 e 160 

Explorar 

informações 

numéricas em 

tabelas 

Resolver problemas simples envolvendo e reconhecendo 

algumas relações de equivalência entre as tabelas. 

140, 141,142 e 

143 

Compreender 

como se mede a 

temperatura em 

termômetros 

Medir a temperatura e algumas implicações das variações de 

temperatura em nossa vida. 

144 e 145 

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

Portuguesa... 

Páginas 

 Contos  Localizar e inferir informações nos textos lidos. 134, 135, 136, 

137, 140, 141, 

142, 143 

Ortografia 

H inicial 

 Identificar H inicial em palavras de uso frequente.  Caderno 

Ortografia L e U Saber utilizar L e U corretamente no final das palavras.  Caderno 

Sons de C e Ç Grafar corretamente as palavras considerando os 

aspectos estudados. 

  

Caderno 

Produção 

de texto 

Reescrever Contos. 

Refletir sobre a estrutura composicional dos contos. 

Utilizar corretamente: Letra maiúscula, pontuação, 

parágrafo e as ortografias já trabalhadas. 

  

Caderno 

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

Vocabulário 

cidade  

 

Preposições de 

lugar 

 

Números  

 

Operações de 

adição e 

subtração em 

inglês 

Identificar os lugares que fazem parte da cidade. 

 

Saber expressar onde ficam os locais da cidade, utilizando as 

preposições corretamente (across from, next to, between). 

 

Identificar os números em inglês  

 

Compreender os sinais de adição e subtração em inglês (plus 

e minus), para que possa resolver as operações. 

25. 

 

27 e 30. 

 

 

33 e 34 

 

 

37 

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

Vocabulário de 

animais   

Compreender e relacionar os nomes dos animais nas duas 

línguas 

Capítulo 4 

30 - 37 

Números de 10 até 

20 

Escrever corretamente os números; 

Relacionar os números corretamente 

Capítulo 4 

30 - 37 

 


