
 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS - 3º s ANOS A, B, C e D 
 

 P2- 3º TRIMESTRE – NOVEMBRO DE 2018  
 

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

Leitura  Ler e compreender contos latino-americanos. 
Localizar e inferir informações nos textos lidos 
 

134 a 137 

Gramática do texto 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 

140 a 143 

148 e 149 
 
 
Caderno 

Padrões da escrita Grafar corretamente as palavras com sons  C e Ç  
 
Refletir sobre a diferença entre a fala e a escrita no uso do E e I                
no final das palavras 
 
 

No caderno 
 
209 a 211  
e caderno 

 

Produção de texto Reescrever contos latino-americanos considerando as     
características do gênero e os recursos próprios da linguagem         
escrita. 
 

Atividades de 
análise e 
planejamento da 
produção no 
caderno 

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

Multiplicação Compreender o algoritmo da multiplicação. 172, 174, 182 
Caderno 

Divisão Associar divisão com a ação de repartir partes iguais. 
Resolver problema que envolve formação de grupos 
relacionando-o a divisão. 
Desenvolver raciocínio combinatório. 
 

118 e 119 
176 e 177; 190 e 
191 
113 e Caderno 

Problemas Resolver problemas e explicar o raciocínio para resolvê-los. 180 e 181 
Caderno 

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

Diversidade cultural 
Povos africanos 
 
Obras de arte 

Reconhecer a diversidade cultural da população brasileira. 
Reconhecer a resistência dos povos africanos e sua luta por 
liberdade. 
Identificar obras de arte como documentos históricos. 

89 e 114 
91 e 104. 
 
105  

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

 
Campo e cidade 

Reconhecer relações entre campo e cidade. 
Reconhecer que o acesso de agricultores a recursos técnicos 
melhora a produção. 

99 a 101, 104, 110, 
113, 115  



Relacionar atividade industrial a problemas ambientais: causas 
e consequências.  

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

Bem-estar do 
organismo 

Reconhecer a necessidade da realização de atividades 
físicas para o bem-estar do organismo. 

108 e caderno 

 

Movimentos do corpo A função dos ossos, músculos e articulações no movimento 
do corpo.  
Diferenciar movimentos voluntários e involuntários.  

112, 113, 116, 117 

121 (exercício 1) 
Caderno 

A pele e os olhos Identificar as características da pele e dos olhos e a 
importância desses órgãos  

123, 126 e 127 

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

Nariz e língua 

 

Compreender as funções do nariz e língua na percepção dos 
sabores 
Identificar a relação entre olfato e paladar na  percepção dos 
sabores dos alimentos 

133 a 135 

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

Unit 7 - Occupations ● Occupations 
● I want to be________________________ 

 

60 a 64 

Unit 8 - Means of 
transportation 

●  Means of transportation 
● Verbs come and go  

68 a 75 
Review 76 and 77 

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

Unidad 7  
La tecnología 
 
 

“Los aparatos tecnológicos”  
 
 

   Exercício 2 da 
página 55 e 

 página 56 

Unidad 8 
Un paseo por mi barrio 

“a los comercios y el barrio” 
Uso das palavras: “estoy, estás, está, estamos, estáis, están”. 
 

Páginas 64 e 66. 
Exercício 6. Página 65.  

 Exercício 9 . Página 
67. 

 
 

 
 
 


