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Caxias do Sul, outubro de 2019. 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

De acordo com o que foi expresso em reunião de pais e/ou responsáveis, apresentamos a 

organização trimestral do 3º ano do Ensino Fundamental I. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades 

 Ler e compreender, com autonomia, textos explorando rimas, sons, jogos de 
palavras, imagens poéticas e recursos visuais sonoros. 

 Construir o sentido de histórias em quadrinhos e de tiras, relacionando imagens e 
palavras e interpretando o sentido dos usos de tipos de balões, de letras e de 
onomatopeias. 

 Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as 
normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. 

 Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras, frases e textos de forma 
contextualizada; 

 Ler, ouvir e compreender, com autonomia, relatos de observações e de pesquisas 
em fontes de informações, considerando a situação comunicativa e o tema ou 
assunto do texto. 

 Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido de verbos 
e enunciação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto. 

 Identificar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros textuais. 

 Constatar em notícias e reportagens, os fatos, os participantes, local e tempo da 
ocorrência. 

 Descobrir a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

Sugestões:  

 Exercitar diariamente a leitura de diferentes gêneros textuais. Desenvolver e 
intensificar a rotina de estudos em casa. Manusear diferentes tipos de textos (gibis, 
receita, bilhete, fábula, etc). 

Combinações Gerais:  

 Ampliar o vocabulário e a estruturação dos textos escritos. Escutar, com atenção, 
apresentação dos trabalhos por colegas. 

MATEMÁTICA 

Habilidades 

● Ler horas em relógios digitais e analógicos e reconhecer a relação entre hora e minuto. 
● Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de 

valores monetários do sistema brasileiro. 
● Classificar e comparar figuras planas (seus lados e vértices). 

● Associar figuras geométricas espaciais a objetos do mundo físico e nomear essas 
figuras. 

● Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro, com resto 
zero e com resto diferente de zero, com o significado de repartição equitativas. 

● Utilizar diferentes procedimentos de cálculos mental e escrito para resolver problemas 
significativos envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão. 

● Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de unidade de milhar, 
estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. 

● Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e 
unidades de medidas não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama e 
quilograma). 

● Resolver e elaborar problemas de multiplicação, com significado de adição com 
parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando 
diferentes estratégias de cálculo e registros. 

● Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes 
da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número. 

● Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, 
gráficos de barras ou de colunas. 

Sugestões para a família:  

 Interagir com a família, comparando embalagens de alimentos com a figura 
geométrica correspondente, bem como as medidas de capacidade. Exercitar educação 
financeira com a família (oportunizar que o educando faça listas de gastos, participe 
das compras em supermercados e que realize a soma dos gastos). 

CIÊNCIAS 

Habilidades 

● Identificar as características da Terra (formato esférico, presença da água, solo, etc.), com 
base na observação, manipulação e comparação de diferentes formas de representação do 
planeta (mapas, globos, fotografias, etc.). 

● Contatar diferentes tipos de solo a partir do ecossistema onde foi observado (praia, floresta, 
solo preparado para cultivo). 

● Reconhecer diferentes usos do solo (plantação e extração de materiais, dentre outras 
possibilidades). 

● Perceber a importância do solo para a agricultura e para a vida. 
● Associar a existência da vida no planeta Terra à existência da água. 
● Comparar animais e plantas quanto à obtenção de alimentos, reconhecendo as plantas 

como exemplo de seres vivos que produzem alimento e os animais como dependentes de 
outros seres vivos para sua alimentação; 

Sugestões:  

 Ter consciência da preservação e cuidado dos meios naturais no cotidiano. 

HISTÓRIA 

Habilidades 
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● Mapear os espaços públicos no lugar em que vive (ruas, praças, escolas, hospitais e etc.) e 
identificar suas funções. 

● Identificar as diferenças entre o espaço doméstico, os espaços públicos e as áreas de 
conservação ambiental, compreendendo a importância dessa distinção. 

● Reconhecer os registros de memória na cidade (nome de ruas, monumentos, edifícios, 
etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desse nomes. 

Sugestões:  

 Dentro do possível fazer visitação a monumentos históricos de sua região. 

Combinações: 

 Ter responsabilidade com as atividades escolares.  

GEOGRAFIA 

Habilidades 

 Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e econômica 
de grupos de diferentes origens. 

 Reconhecer alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza, 
comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares. 

 Relacionar as profissões existentes com as atividades econômicas e sua importância 
social. 

 Elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de representações em diferentes 
escalas cartográficas. 

Sugestões:  

 Explorar o google earth e google maps. 

FILOSOFIA 

Habilidades 

 Distinguir o que é coerente ou não nas discussões de variados assuntos; respeitar e, 
por vezes, acatar sugestões e opiniões dos grupos. 

 Argumentar, respeitando critérios adequados ao contexto. 

 Formular hipóteses; elaborar conceitos pessoais. 

 Buscar alternativas. 

 Antecipar consequências. 

 Selecionar possibilidades e imagens. 

Sugestões:  

 Dialogar em família sempre apresentando razões. Instigar e fazer perguntas. Admirar o 
mundo. 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades 

 Desenvolver o respeito a todas as crenças. 

 Participar das atividades propostas. 

 Valorizar a decisão responsável com julgamento crítico. 

 Saber valorizar a cooperação solidária. 

 Destacar a importância de prestar atenção e entender o que  se passa ao nosso redor. 

Sugestões:  

 Vivenciar momentos de espiritualidade em família. 

ARTES 

Habilidades 

 Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
dobradura, escultura e modelagem). 

 Dialogar sobre a sua criação e a dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

 Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, 
melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de 
composição/criação, execução e apreciação musical. 

 Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, 
percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos 
constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados. 
Notação e registro musical. 

 Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre 
diversas linguagens artísticas. 

 Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e 
histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

Sugestões:  

 Observar e respeitar as diferentes formas de produções artísticas. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidades 

 Experimentar e fruir, diversos tipos de esportes de campo e taco, rede/parede e 
invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e 
coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo 
protagonismo. 

 Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os 
constituem na contemporaneidade e suas manifestações. 

 Experimentar, recriar e fruir diferentes tipos de danças, valorizando e respeitando os 
diferentes sentidos e significados dessas danças em suas culturas de origem, os 
elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço e gestos) em danças 
populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz indígenas e africanas. 

 Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário e 
regional e lutas de matriz indígena e africana.  

 identificar, planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do contexto comunitário e 
regional e lutas de matriz indígena e africana experimentadas, respeitando o colega 
como oponente e as normas de segurança; reconhecendo as diferenças entre as lutas 
e brigas e entre lutas e as demais práticas corporais. 
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Sugestões:   

 Praticar atividade física em família é sempre mais prazeroso e divertido. 

Combinações:  

 Respeitar as diferenças individuais de um aluno para outro agindo de forma 
cooperativa durante jogos e brincadeiras. Esperar sua vez de falar. 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades 

 Interagir em situações de discurso oral utilizando o vocabulário e as estruturas já 
estudadas. 

 Responder às perguntas sobre localização de lugares. 

 Conversar sobre o entorno da escola e de sua comunidade, registrando suas impressões 
por escrito. 

 Avaliar o uso da Língua Inglesa como instrumento de produção discursiva. 

Sugestões:  

 Fazer um passeio em família e nomear os lugares da cidade em inglês; expressar-se 
oralmente dizendo a localização de lugares da cidade conforme as estruturas 
trabalhadas em aula; nomear comidas e bebidas; atividades de confecção de 
material do livro Brick by Brick: Hands On. 

Combinações:  

 Respeitar a todos. Esperar sua vez para falar. Ter responsabilidade com as atividades 
escolares. Estar atento às orientações e estabelecer uma rotina de estudos. Fazer 
sempre os temas e ter o material completo nas aulas de Inglês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


