
 
 

HABILIDADES 2019 

Caxias do Sul, março 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 
 Utilizar o vocabulário apropriado aos gêneros carta do leitor, texto expositivo-

informativo; 
 Reconhecer diferentes gêneros textuais: conto, fábula; 
 Produzir textos para apresentar resultados de observações e pesquisas em fontes de 

confiança; 
 Aplicar o conhecimento do sistema de escrita para decodificar os textos escritos; 
 Inferir o tema e o assunto a partir da compreensão do texto; 
 Deduzir o sentido de uma palavra pelo contexto da frase ou do texto (gênero); 
 Reconhecer relações entre textos verbais e verbo-visuais (gráficos e tabelas); 
 Verificar, durante as leituras, características do cenário, das personagens, do espaço, da 

motivação das personagens, do tempo e da relação causa-efeito da narrativa; 
 Identificar, em textos diversificados, os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos 

rítmicos e de metáfora; 
 Participar das interações orais, em sala de aula, com desenvoltura e respeito para resolver 

conflitos e criar soluções; 
 Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos por colegas; 
 Observar o número de sílabas de uma palavra; 
 Constatar a função na leitura dos diferentes pontos finais e, em diálogos, compreender o 

uso dos dois-pontos e travessão. 

Sugestões: Criar uma rotina de estudos para seu (sua) filho (a). Manusear jogos educativos 
(palavras-cruzadas, forca, caça-palavras). Arrumar lugar apropriado para estudos. Orientar 
para o educando leve suas dúvidas para a escola. 

Combinações Gerais: Respeitar a todos. Esperar sua vez para falar. Ter responsabilidade com 
as atividades escolares. Estar atento às orientações e estabelecer uma rotina de estudos. 
 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Habilidades 
 Aplicar o conhecimento do sistema de escrita para decodificar os textos escritos; 
 Escutar a leitura de textos, recontar textos lidos e ouvidos; 
 Construir textos com roteiros estabelecidos; 

Sugestões: Escrever bons textos (o exercício leva ao aperfeiçoamento). Copiar poemas, letra 
de música e outros textos. Escrever bilhetes, cartas, e-mails: quanto mais exercitar a escrita 
no dia a dia, mais aprenderá. 
 

MATEMÁTICA 

Habilidades 
 Relacionar a contagem de coleções de objetos à representação numérica das suas 

respectivas quantidades, comparando ou ordenando quantidades pela contagem para 
identificar igualdade ou desigualdade numérica; 

 Ler, escrever e comparar números naturais; 
 Diferenciar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a 

decomposição de número natural de até três ordens; 
 Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como 

agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional; 
 Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou de 

subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença; 
 Utilizar as operações matemáticas no seu cotidiano; 
 Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da 

realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número; 
 Resolver problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários 

do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. 

Sugestões para a família: Acessar o Portal Educacional e utilizar os  jogos e desafios 
matemáticos propostos no site do Positivo; fazer uso de materiais manipuláveis e de 
contagens, jogos educativos como bingo, uno, jogo da velha, banco imobiliário, ábaco, 
brincadeiras envolvendo contagens e sites educativos: escola games,smartkids.  
 

CIÊNCIAS 

Habilidades 
 Verificar as relações entre seres vivos e seres não vivos, reconhecendo a importância da 

água, do ar e do solo para animais e vegetais; 
 Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se reproduzem, 

como se deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo; 
 Observar espécies da fauna brasileira; 
 Descrever características de animais (tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se 

desenvolvem etc.) relacionados à sua vida cotidiana; 
 Comparar alguns animais e categorizá-los em grupos, de acordo com características 

externas comuns (presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.); 
 Investigar as características e hábitos dos animais, tais como sua forma de vida, seu 

habitat e alimentação; 
 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; 

 Verificar alguns alimentos que são provenientes de animais; 
 Comparar as funções vitais entre vegetais e animais, identificando diferenças e 

semelhanças; 



 
 

HABILIDADES 2019 

 Estabelecer algumas relações entre diferentes espécies de seres vivos, suas características 
e suas necessidades vitais. 

Sugestões: Vídeos: Cid Cientista. Visitas educativas (zoológico, exposições e museus). Filmes: 
Fulaninho, O cão que ninguém queria, Formiguinhaz, Vida de Inseto, Bee Movie. 
 

HISTÓRIA 

Habilidades 
 Identificar os grupos sociais que formam a cidade, as relações estabelecidas entre eles e 

os eventos que marcam a formação da cidade; 
 Estabelecer relações entre a sua identidade pessoal com a história da cidade. 

Sugestões: Visita a museus e pontos turísticos do município. 

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. 
 

GEOGRAFIA 
Habilidades 
 Analisar as comunidades existentes no campo e na cidade; 
 Identificar as paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de vivência; 
 Relacionar a mudança das paisagens com a influência do ser humano em suas 

modificações. 

Sugestões: proporcionar momentos de observação nos diferentes espaços da cidade. 
 

FILOSOFIA 

Habilidades 
 Estimular a investigação filosófica por meio da reflexão dialógica; 
 Argumentar, respeitando critérios adequados ao contexto. 

Sugestões: dialogar em família sempre apresentando razões; instigar e fazer perguntas; 
admirar o mundo. 
 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades 
 Distinguir o que é coerente ou não nas discussões de variados assuntos, como também 

seja capaz de acatar sugestões e opiniões dos grupos. 
 Desenvolver o respeito à  todas as crenças. 

Sugestões: vivenciar momentos de espiritualidade em família. 
 

ARTES 

Habilidades 
 Expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio de interpretações, 

improvisações e composições musicais; 
 Conhecer elementos de sua cultura e da cultura artística historicamente acumulada. 

Sugestões: apreciar diferentes formas de arte (cinema, teatro, dança, musicais). 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidades 
 Experimentar, fruir diferentes brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, 

incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância 
desse patrimônio histórico e cultural. 

 Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de todos os alunos em 
brincadeiras e jogos populares. 

 Descrever por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), as 
brincadeiras e os jogos populares. 

 Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e 
jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana, e demais práticas corporais 
tematizadas na escola, adequando-as aos espaços disponíveis. 

 Aprimorar habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e estabilidade. 

Sugestões: Buscar sempre que possível inserir diária ou semanalmente práticas que 
promovam o movimento (brincadeiras ao ar livre e demais práticas esportivas) e hábitos de 
alimentação saudável. 

Combinações: Respeitar colegas e professor; esperar a sua vez de falar; deslocar-se de 
maneira silenciosa e ordeira pelos corredores da escola.  
 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades 
 Interagir em situações de discurso oral utilizando o vocabulário e as estruturas estudadas. 
 Planejar falas rápidas sobre a sua futura profissão. 
 Identificar, nas atividades de escuta, informações específicas. 
 Conversar, ainda que em língua materna, sobre a importância de conhecer outra Língua. 

Sugestões: Soletrar palavras em inglês, fazer as atividades da página 2 até a página 7 do livro 
Brick by Brick:  Hands On com a família, nomear os membros da família em inglês, utilizar 
adjetivos de aparência para descrever pessoas ou personagens de desenho animados. 

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. 

 


