
	

Conteúdos	de	Avaliação	
[Avaliação	Discursiva	–	período	de	isolamento	social]	

	

3º	ano	–	Avaliações	do	3º	período	
Componente	
Curricular	

Conteúdos	Conceituais	
Fontes	de	estudo:	livros,	fichas	e	registros	nos	cadernos.	

	
	
Matemática	

	
						

1. Leitura, escrita, comparação e ordenação de números até 4 ordens pela 
compreensão do Sistema de Numeração Decimal (valor posicional e função do 
zero) até 9.999 (centenas simples). 

2. Composição e decomposição de números naturais até 9.999 unidades; números 
naturais com quatro ordens. 

3. Números ordinais. 
4. Números pares e ímpares. 
5. Ordem crescente e decrescente. 
6. Dúzia e meia dúzia. 
7. Padrões e regularidades em sequências numéricas. 
8. Sucessor imediato/antecessor imediato. 
9. Comparar números. 
10. Fatos fundamentais da adição, subtração e da multiplicação. 
11. Adição com reagrupamento pelo algoritmo usual – até unidade de milhar. 
12. Subtração com decomposição – até unidade de milhar.  
13. Resolver situações-problema de adição e subtração. 
14. Resolver situações-problema de multiplicação (por 1, 2, 3 e 4), pelo algoritmo 

usual. 
15. Dobro e triplo. 
16. Resolver problemas que envolvam ideias de adição, subtração, da 

multiplicação (adição de parcelas iguais) e da divisão (repetição equitativa e 
medida). 

17. Relacionar deslocamento feitos em reta numérica com fatos fundamentais da 
adição e da subtração.  

18. Medidas de Tempo – Uso do calendário, intervalos de tempo: meses do ano, 
dias da semana, intervalos de tempo de um dia (manhã, tarde e noite). 

19. Ler horas em relógios digitais e analógicos. 
20. Localização e posição – Abaixo, entre, embaixo, atrás, em cima, à direita e à 

esquerda. 
21. Figuras geométricas: bloco retangular, cilindro, cubo, esfera, pirâmide e cone. 
22. Características dos sólidos geométricos: faces, vértices e figuras geométricas 

planas que formam as faces – quadrados, triângulos e retângulos. 
23. Padrão (ou regularidade) de sequências formadas por elementos que se 

repetem. 
24. Sistema Monetário – Utilização de cédulas e moedas.  

 

 Livro de Matemática – Unidades de 1 a 6. 

 Caderno de Atividades de Matemática, páginas 1 a 37. 

Estude também pelo caderno e pelas fichas. 



	
	

Língua	
Portuguesa	
	

				
	
			

1. Gênero textual: Contos, biografias e autobiografias.  
2. Alfabeto. 
3. Ordem alfabética. 
4. Vogais e consoantes. 
5. Encontros vocálicos e consonantais. 
6. Dígrafos. 
7. Letras maiúscula e minúscula. 
8. Ortografia: M antes de P e B; GE/GUE, GI/GUI; GE, GI, JE, JI; S e Z. 
9. Divisão silábica e reconhecimento das palavras pelo número de sílabas e 

classificação em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. 
10. Sílaba tônica – sem nomenclatura. 
11. Segmentação de palavras. 
12. Uso de Pronomes – Sem nomenclatura.  
13. Flexão do substantivo: número e gênero. 
14. Sinais de pontuação – ponto final, ponto de interrogação, ponto de 

exclamação, vírgula, dois-pontos e travessão. 
15. Parágrafos. 
16. Uso do dicionário. 

 

 Livro de Língua Portuguesa e Caderno de Atividades – Unidades 1 a 5. 

Livro de Gramática, páginas 1 a 58; 72 a 79; 92 a 117; 149 a 151. 

Estude também pelo caderno e pelas fichas. 
	

	
Ciências	

	

1. Como percebemos o mundo – Unidade 6. 
1.1. Os sentidos (olfato, gustação, visão, audição, tato). 
1.2. Reconhecer quais são os cinco sentidos. 
1.3. Relacionar cada sentido a um órgão do corpo humano. 
1.4. Hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual. 
1.5. Sistema Braile. 
1.6. Racismo. 

 
2. Eu me comunico com o mundo – Unidade 7. 

2.1. Entender as necessidades de comunicação (escrita, sons, gestos, imagens...). 
2.2. Reconhecer algumas formas de comunicação (instrumentos de comunicação, 

como o rádio, o telefone, a internet, os livros, os jornais e as revistas). 
2.3. Entender como os sons são produzidos: 

2.3.1 Cordas vocais, o corpo e objetos como instrumentos, instrumentos 
musicais tradicionais. 
2.3.2 Sons agudos e sons graves.  
2.3.3 Lei do silêncio. 

2.4. Luz: 
2.4.1 Luz branca.  
2.4.2 A luz e visão. 

2.5. A passagem da luz através de diferentes materiais (transparente, translúcido 
e opaco). 

 

 Livro de Ciências – Unidades 6 e 7.  



 Caderno de Atividades de Ciências, páginas 20 a 25.  

Estude também pelo caderno e pelas fichas. 
 

	
História	

	

1. Lugares de aprender – Unidade 6 
1.1 Rotina escolar – regras e normas: 

1.1.1 Calendário 
1.2 Diferentes tipos de escola como espaço de ensino, aprendizagem e 

convivência.  
1.3 Escolas do presente e do passado. 
1.4 Fotografia como documento histórico.  

 
2. Transportes: passado, presente e futuro – Unidade 7 

2.1 Meios de transporte: 
2.1.1 Meios de transporte tradicionais e modernos. Principais características. 
2.1.2 Problemas atuais do trânsito. 
2.1.3 Meios de transporte sustentáveis, que contribuem para a preservação do 
meio ambiente.  

2.2 O transporte rodoviário: 
2.2.1 Tropas e tropeiros. 

2.3 A chegada da ferrovia: 
2.3.1 Evolução de locomotivas e trens. 

2.4 Pelos ares e mares: 
2.4.1 O transporte aquático. 
2.4.2 O transporte aéreo. 

2.5 Patrimônio imaterial.  
 

 Livro de História – Unidades 6 e 7. 

 Caderno de Atividades de História, páginas 20 a 25. 

Estude também pelo caderno e pelas fichas. 
 

	
	

Geografia	
	

 1. O trabalho – Unidade 6 
1.5 A importância do trabalho: 

1.1.1 Trabalho indígena (colaboração entre homens e mulheres). 
1.6 O trabalho e as profissões: 

1.6.1 O trabalho das pessoas com deficiência. 
1.6.2 Trabalho como direito de todos. 

1.7 Características de uma maquete. 
1.8 Elementos de uma representação em visão vertical a partir de noções 

espaciais (direita, esquerda, frente, atrás, do lado, perto).  
 

2. O trabalho no campo e na cidade – Unidade 7 
2.1 Diferentes tipos de trabalho e profissões. 
      2.1.1 Características do trabalho na cidade e no campo.  
2.2 O trabalho e os recursos da natureza. 
      2.2.1 Os recursos naturais são essenciais para todas as atividades humanas. 
      2.2.2 A água e a importância da sua conservação. 
2.3 O trabalho de povos e de comunidades tradicionais (quilombolas, caiçaras, 
seringueiros, ribeirinhos e castanheiros. 

2.3.1 Povos e comunidades tradicionais do Brasil e seus problemas.  
 

3. As paisagens – Unidade 8. 
   3.1 Diferentes paisagens.  

3.1.1 Elementos naturais e elementos criados pelo ser humano.  



3.2 As transformações das paisagens. 
3.3 Paisagens e condições de vida. 
      3.3.1 Desigualdade social.  

 

Livro de Geografia – Unidades 6, 7 e 8. 

 Caderno de Atividades de Geografia, páginas 23 a 28. 

Estude também pelo caderno e pelas fichas. 
 
 

	
Língua	
Inglesa	
910,	912		
	Águas	
Claras	

	
	

Unit 5 – Career Day 
- astronaut, athlete, dancer, doctor, pilot, firefighter, pilot, police officer, scientist, 
teacher, vet. 
- a + Consonant sound (a teacher). 
- an + Vowel sound (an astronaut). 
- What do you want to be? I want to be a (scientist)/ an (astronaut). 
 

Unit 6 – Under the Sea 
- bakery, bank, library, movie theater, park, supermarket. 
- Where is the (bakery)? It’s across from/ between/ next to (the park). 
  

 Livro de Língua Inglesa – Unidades  
- English Notebook.  
- Orbit Book 3, pages 44 to 60. / Language Reference, page 93. / Workbook, pages 
105 to 108. / Hands on, page 84. 
 
 

	
Red	Balloon	
606	Norte	

 Unit 4: I've got a lot of friends! 
• Grammar and functions 

• Have got: affirmative, negative, questions (1st/2nd person singular) 
• Talking about likes and dislikes: I like/love/don’t like . . . 
• Have got: affirmative, negative, questions (3rd person singular) 

• Vocabulary 
• School subjects: Portuguese, Arts, Maths, Physical Education, Science, 

English 
• Animals: alligator, lion, giraffe, monkey, hippo, panda, iguana, leopard, 

snake  
• Parts of the body: mouth, teeth, tooth, nose, head, eye, ear, tail, leg, neck 
• Adjectives to describe physical appearance: big, small, long, sharp, tall, 

short 
 

 

Unit 5: Yoshiki is from Japan. 
• Grammar and functions 

• Subject pronouns: I/you/he/she/it/we/you/they 
• Verb BE: singular and plural 
• Verb BE: affirmative, negative, and questions 
• Asking where people are from: Where are you from? I’m from . . . /Is she 

from . . .? Yes, she is. / No, she isn’t. 
• Possessive’s: singular and plural. 

 



• Vocabulary 
• Countries: Brazil, Mexico, The United States, Canada, The United 

Kingdom, Italy, Japan, Australia. 
• Clothes and personal belongings: computer, glasses, headphones, 

camera, handbag, trousers, roller skates, video game, towel, tablete. 
 
 
• Writing (produção escrita) :  

Portfolio Magazine Competition 
 
 

Important: 
Check all the ‘Grammar Rules’ boxes from Units 4 and 5 (revise todas as regras 
gramaticais das “Grammar Rules boxes”.  

 
	

	


