
 

Roteiro e Orientação de Estudos – 3º ano 

Professoras: Thaís, Bruna e Angélica (P2 – 3º Trimestre) 

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

134 a 137. 

221 e 222 

Ler contos latino-americanos 

Ler e selecionar informações relevantes em textos 

informativos sobre animais em extinção 

Leitura 

140 a 143 

 

 

 

No caderno 

 

Identificar nos textos os marcadores temporais e espaciais e 

os sentidos que eles atribuem ao texto. 

Analisar a posição do marcador temporal ou espacial e 

associá-lo ao emprego da vírgula 

Identificar os recursos usados para evitar a repetição dos 

nomes dos personagens 

 

Gramática do texto 

no caderno Grafar corretamente as palavras com sons  C e Ç   

                                                               Uso do U e L 

 

Padrões da escrita 

Atividades de análise e 
planejamento da 
produção no caderno  

Reescrever contos latino-americanos 

 

Produção de texto 

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

224 a 227; 239 e 241 

caderno 

Entender a tabela de Pitágoras e identificar regularidades da 

tabuada. 

. 

 

Multiplicação 

234 a 237 e no caderno Conhecer unidades de medidas de massa e resolver 

problemas envolvendo-as. 

 

Medidas 

172 a 175 e no caderno 
 
 

212, 213 e 240 
 

Interpretar enunciados, identificar perguntas e dados 
necessários para resolver um problema. 
 
Resolver problemas do campo multiplicativo 

Resolução de 
problemas 

150, 151,152, 153,177  e 
no caderno 

Compreender as noções de dobro e metade e procedimentos 
para seu cálculo 

Dobro e metade 

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

86, 88, 90, 91, 94 e 95 Compreender as diferenças entre o trabalho escravo e o livre. 
Reconhecer a diferença entre trabalho nos engenhos e nas 
usinas de açúcar atuais 

O trabalho 

89 e no caderno 

 

Reconhecer os prejuízos do trabalho infantil para a infância 

 

Trabalho infantil 

104, 106 e 107.   Conhecer hábitos e costumes indígenas e sua relação com a 
natureza 
Conhecer e valorizar a diversidade cultural do povo brasileiro  

Cotidiano indígena 

116 e 117.  Reconhecer que existem profissões relacionadas ao lazer  Trabalho e diversão 

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

86, 87 e 93 Identificar os principais destinos do lixo após a coleta. Destinos do lixo 

92 Reconhecer que o lixo que produzimos é um problema 

para a sociedade. 

Consequências do 

acúmulo de lixo 



94 Compreender causas e consequências dos diferentes 

tipos de poluição. 

Causas e 

consequências da 

poluição 

102 a 105 e caderno Identificar os problemas ambientais provocados pelo 

desmatamento (erosão, assoreamento e empobrecimento 

do solo). 

Desmatamento 

114, 116, 117 e 122 

118 e 123 

Identificar serviços públicos essenciais; 

 
Compreender como é feito o pagamento pelos serviços 

públicos. 

Serviços públicos 

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

108 e caderno Reconhecer a necessidade da realização de atividades 

físicas. 

Bem-estar do 

organismo 

112, 113, 116, 117 

121 (exercício 1)  Caderno 

A função dos ossos, músculos e articulações no 

movimento do corpo.  

Diferenciar movimentos voluntários e involuntários.  

Movimentos do corpo 

123, 126 e 127 Perceber as características da pele e dos olhos e 

importância desses órgãos.   

A pele e os olhos 

129 e 131 Reconhecer a função das orelhas na percepção dos sons. Orelhas 

132 a 135 Compreender as funções do nariz e língua na percepção 

dos sabores; 

Identificar a relação entre olfato e paladar. 

Nariz e língua 

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

60 a 63  Reconhecer e nomear adequadamente as profissões. Occupations 

68 e 69 

70 e 73 

Identificar e nomear os meios de transporte; 

Utilizar a estrutura corretamente para responder a questão 

“How do you go to_______________?”, fazendo o uso 

também dos meios de transporte. 

Transport 

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

unidade 5. Identificar os dias da semana em espanhol. 
Saber as disciplinas curriculares na língua espanhola. 

Mi semana 

Unidade 6. Reconhecer as possíveis atividades que realizamos aos finais 

de semana. 

Mi fin de semana 

Unidade 7. Nomear os diferentes aparelhos tecnológicos. La tecnología 

 


