
    

 

Caxias do Sul, junho 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: 

*Reconhecer diferentes gêneros textuais: conto, fábula, poesia, história em quadrinhos,  
*Localizar informações explícitas em textos escritos, buscar e selecionar informações de 
interesse; 
*Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 
*Aplicar o conhecimento do sistema de escrita para decodificar os textos escritos; 

*Verificar, durante as leituras, características do cenário, das personagens, do espaço, da 

motivação das personagens, do tempo e da relação causa-efeito da narrativa; 

*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; 

*Constatar a função na leitura dos diferentes pontos finais e, em diálogos, compreender o uso 

dos dois-pontos e travessão. 

*Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da 

frase ou do texto. 

*Identificar recursos de persuasão: cores, imagens, escolha de vocabulário, jogo de palavras, 
tamanho de letras, usados como elementos em diversos textos. 

 

Sugestões: Orientar a criança para que organize os seus materiais diariamente, observando o 

calendário da escola. Propiciar um ambiente adequado, em sua moradia, para que o educando 
tenha uma rotina de estudos. 

Combinações: Ter responsabilidade com as atividades escolares. Respeitar a todos. Esperar 

sua vez para falar. Promover momentos  diários de leitura,  tornando-se um hábito. 

MATEMÁTICA 

Habilidades: 

*Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adição ou subtração 
que resultem na mesma soma ou diferença. 
*Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental e escrito. 
*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. 

*Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, cone cilindro, pirâmide e 

esfera). 

*Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da 

realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número; 

*Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medidas não padronizadas e 

padronizadas mais usuais (metro, centímetro) e diversos instrumentos de medida. 

*Ler horas em relógios digitais e analógicos. 

Sugestões: Jogos educativos, tabela de exercícios (treino). 

https://www.somatematica.com.br/jogos.php 

Combinações: 

Ter responsabilidade com as atividades escolares. Revisar os conteúdos desenvolvidos em aula. 
Realizar as tarefas de casa. 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades: 

* Interagir em situações de discurso oral utilizando o vocabulário e as estruturas já estudadas. 
* Identificar, nas atividades de escuta, informações específicas. 
* Encontrar informações explícitas em textos descritivos. 
* Conversar, ainda que em língua materna, sobre a importância de conhecer outra língua. 

Sugestões: Ir ao zoológico e nomear os animais em inglês, ler pequenos textos e livros em inglês 

sobre o vocabulário estudado em aula, incentivar a escrita e a fala de algumas frases 
descrevendo a aparência das pessoas e fazer as atividades correspondentes ao que foi estudado 
no livro Hands On. 

Combinações: Ter responsabilidade com as atividades escolares. Respeitar a todos. Esperar 

sua vez para falar. Trazer sempre os materiais de Inglês para a aula e fazer os temas, criando 
assim, uma rotina de estudos. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 



    

 

Habilidades: 

* Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de todos os alunos em 
brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana. 
* Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os constituem 
na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e comunitária/lazer) 
* Experimentar, fruir de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da ginástica geral 
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) propondo coreografias com 
diferentes temas do cotidiano. 
* Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos básicos de 
apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os limites do 
corpo e adotando os procedimentos de segurança. 
* Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena 
e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados dessas danças em 
suas culturas de origens. 
 

Sugestões: 

 *Praticar atividades que envolvam movimento(correr, andar de bicicleta, brincar com bolas, ir ao 
parquinho ) mesmo que não orientandas contribuem para evolução do repertório motor. 

Combinações:  

*Escutar as orientações com atenção e esperar a sua vez de falar com paciência. 

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. 

Sugestões: Observar e respeitar as diferentes formas de produções artísticas 

Combinações: Respeitar as diferentes formas de produções artísticas, visitar museus, 

exposições de Arte. 

CIÊNCIAS 

Habilidades  

*Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas comuns 

(presença de penas, bicos, escamas, pelos, garras, antenas e patas) 

*Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se reproduzem, como se 

deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo; 

*Pesquisar sobre os animais em extinção. 

*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 os benefícios ao homem que vem dos animais. 

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

Sugestões: Leitura e pesquisa, em diferentes fontes, sobre os assuntos estudados. Vídeos 

educativos: show da Luna, Sid o Cientista... 

Combinações: Estabelecer rotina de estudos. 

HISTÓRIA 

Habilidades 

*Selecionar e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região de onde 
vive. 
*Identificar as diferentes formas de trabalho realizadas na cidade e no campo considerando o 
uso da tecnologia nesses diferentes contextos. 
*Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de outros tempos e espaços, 
analisando mudanças e permanências. 

Sugestões: Observar 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. Construção de esquemas 
mentais.  

GEOGRAFIA 

Habilidades 

*Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de vivência, seja 
na cidade ou no campo. 



    

 

*Compreender e discutir acerca das transformações que as paisagens sofreram ao longo dos 
tempos. 
*Relacionar as profissões existentes com as atividades econômicas e sua importância social. 

Sugestões: 

Proporcionar momentos de observação nos diferentes espaços da cidade. Construção de mapas 
conceituais. 

Combinações: 

Estar atento aos prazos de entrega das propostas de trabalho, realizar as tarefas de casa. 

FILOSOFIA 

Habilidades 

*Distinguir o que é coerente ou não nas discussões de variados assuntos, como também seja 
capaz de acatar sugestões e opiniões dos grupos; 
*Argumentar, respeitando critérios adequados ao contexto. 
  

Sugestões: 

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

Combinações: 
Propor momentos de interação com a família tendo um espaço de conversa e escuta. 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades 

*Desenvolver o respeito a todas as crenças. 

*Participar das atividades propostas. 

Sugestões: 
Vivenciar momentos de espiritualidade em família. 

Combinações:  

Propor momentos de interação com a família tendo um espaço de conversa e escuta. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 


