
  
 

    
 

 

  

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 3º TRIMESTRE / 2021 

 

Habilidades exigidas:  

3º trimestre 
Conteúdos: Av1 Av1: Onde estudar? Av1: Dicas para estudo 

 Resolver situações-problema 

de multiplicação com os 

significados da adição de 

parcelas iguais e elementos 

apresentados em disposição 

retangular, utilizando 

diferentes estratégias de 

cálculo. 

 Resolver e elaborar problemas 

de divisão de um número 

natural por outro, com resto 

zero e com resto diferente de 

zero, com os significados de 

repartição equitativa e de 

medida, por meio de 

estratégias e registros pessoais. 

 Associar o quociente de uma 

divisão com o resto zero de um 

número natural por 2, 3, 4, 5 e 

10 s ideias de metade, terça, 

quarta, quinta e décima parte. 

 Estimar e medir capacidade e 

massa, utilizando unidades de 

medidas não padronizadas e 

padronizadas mais usuais 

(litro, mililitro, quilograma, 

grama e miligrama), 

reconhecendo-as em leitura de 

rótulos e embalagens entre 

outros. 

Data da prova: 19/10 

 

 Divisão: Quantos cabem? 

 Divisão: repartindo em partes 

iguais. 

 Explorando a divisão. 

 A divisão não exta. 

 Adição e subtração. 

 Multiplicação. 

 

 Livro Porta Aberta – Unidade 6 

– As ideias da multiplicação e da 

divisão (páginas 171 até 191). 

 Atividades realizadas no 

caderno.  

 

 Reserve um lugar silencioso em 

sua casa para estudar. 

 Realize as atividades de casa 

diariamente. 

 Estude, no mínimo, uma hora 

por dia. 

 Não deixe de tirar as suas 

dúvidas com os seus 

professores. 
 

 

 

Av2: Onde estudar? 

 

 Livro Porta Aberta – Unidade 7 

– Trocando ideias para resolver 

problemas (páginas 192 a 213). 

 Livro Porta Aberta – Unidade 8- 

Grandezas e medidas – Medidas 

de massa e capacidade (páginas 

214 a 232). 

 Atividades realizadas no 

caderno.  

Av2: Dicas para estudo 

 Reserve um lugar silencioso em 

sua casa para estudar. 

 Realize as atividades de casa 

diariamente. 

 Estude, no mínimo, uma hora 

por dia. 

 Não deixe de tirar as suas 

dúvidas com os seus 

professores. 
  

 

Conteúdos: Av2 

      Data da prova: 01/12 

 

 Medindo comprimentos. 

 Comparando áreas por 

observação. 

 Comparando massas. 

 Medindo massas 

 Medindo capacidade. 

 Medindo tempo. 

 

 

 

DISCIPLINA: Matemática PROFESSOR(A): Flávia, Valéria, Adriana, Luciana. 



 

 
 

 

     
 

     

Feira de Ciências 
 
Tema: O conhecimento que 
transforma. 
 
Confecção de: 
 

 Cartazes; 

 Folders; 

 Informativos; 

 Receitas; 

 Materiais de divulgação. 

 

O trabalho será realizado 
em sala, juntamente com a 
professora regente e os 

demais professores. 

 

 

Apresentação dia 25/09 
 
 
A conclusão do trabalho 

será na apresentação da Feira 
de Ciências que acontecerá no 
dia 25/09. 

 

Valor: 2,0 pontos.  Organização; 

 Capricho na confecção do 
material para a feira de 
ciências. 

 Apresentação no dia da 
Feira. 

 Presença nas aulas e na 
confecção do material. 

 

Pensamento Computacional. 

 
FAC – Feira de Arte e 

Cultura 
 

Trabalho desenvolvido para 
apresentar na Feira de Arte e 
Cultura. 

 

O trabalho será realizado 
em sala, juntamente com o 
professor durante o mês de 
outubro. 

 

Apresentação dia 06/11 
 
 
A conclusão do trabalho 

será na apresentação da Feira 
de Arte e cultura que 
acontecerá no dia 06/11. 

 

Valor: 1,0 ponto.  Organização; 

 Capricho na confecção do 
material para a feira de arte e 
cultura. 

 Apresentação no dia da 
Feira. 

 Presença nas aulas e na 
confecção do material. 

 

Av3 – trabalhos pedagógicos – 3º trimestre 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado 
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 


