
 

CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES 
2º PERÍODO/ 2022 

3º ANO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Gênero textual: 

1.1. Conto; 
1.2. Reportagem. 

2. Leitura e interpretação de texto 
2.1. Estudo do vocabulário; 
2.2. A palavra e seu significado; 

2.3. Intenção / Objetivo do texto; 
2.4. Tipo preferencial de leitor; 
2.5. Caracterização dos personagens; 
2.6. Análise de imagem; 
2.7. Linguagem e construção do texto; 
2.8. Estudo dos fatos; 
2.9. Uso de variedades linguísticas. 

3. Fonologia 
3.1. Classificação dos fonemas (sons vocálicos e consonantais); 
3.2. Ordem alfabética; 
3.3. Sílabas e classificação quanto ao número de sílabas; 
3.4. Sílaba tônica; 

4. Expressão escrita 
4.1. Formação da palavra; 
4.2. Letra inicial maiúscula; 
4.3. Encontros vocálicos; 
4.4. Encontro consonantal. 

5. A frase e os sinais de pontuação; 
5.1. A frase e os tipos de frases; 

6. Organização do parágrafo 
7. Substantivo; 
8. Sinônimo e antônimo. 

 

→ Fontes de estudo: 

→ Livro de Língua Portuguesa, páginas 10 a 106. 

→ Livro de Gramática, páginas 8 a 71; 84 a 88; 92 a 96; 102 a 105; 110 a 113; 118 a 123; 134 a 139. 

→ Caderno de Língua Portuguesa. 

→ Fichas fotocopiadas. 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA 
1. Usos e funções dos números 

1.1. Leitura e escrita dos números naturais até a unidade de milhar – 9 999; 
1.2. Algarismos, ordens e classes; 
1.3. Valor absoluto e valor posicional (relativo) dos algarismos; 
1.4. Composição e decomposição dos números naturais em ordens e em unidades; 

2. Antecessor e sucessor imediato; 
3. Ordem crescente e ordem decrescente; 
4. Números naturais pares e ímpares; 
5. Séries numéricas; 
6. Comparação entre números naturais; 
7. Adição e subtração com números naturais; 

7.1. Adição e subtração por decomposição; 
7.2. Adição com reagrupamento; 
7.3. Subtração com decomposição. 
7.4. Situações-problema envolvendo adição e subtração. 

8. Unidades de medidas – medidas de tempo. 
9. Localização e movimentação (direita – esquerda – atrás – entre – frente). 
10. Sistema Monetário (moedas e cédulas do real). 

10.1. Situações-problema envolvendo valores em reais. 
11. Leitura e análise de gráficos e tabelas. 
12. Figuras Geométricas/ Sólidos Geométricos (aresta – face- vértice) 
13. Relógio – Horas, minutos e segundos. 
14. Sistema Monetário. 
15. Possibilidades. 
16. Números pares e ímpares. 
17. Figuras Geométricas espaciais – cilindro e cone. 
18. Medidas de comprimento: 

18.1. Palmo – passo – pé (medidas não padronizadas) 
18.2. Milímetro – centímetro – metro – quilômetro (medidas padronizadas) 

19. Pesquisa de preferência 
20. Multiplicação 

20.1. Tabuada de multiplicação por 0, 1, 2 e 3. 
 

 

→ Fontes de estudo: 
→ Livro de Matemática, páginas 10 a 161. 
→ Caderno de Atividades de Matemática, páginas 6 a 33. 

→ Caderno de Matemática. 
→ Fichas fotocopiadas. 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
História  

1. Migrações humanas: África, Europa e América  
1.2.  Os primeiros deslocamentos humanos;  
1.3.  Trocas e conflitos: indígenas e portugueses;  
1.4.  Migração forçada e resistência escrava;  
1.5.  Migrações: trabalhadores livres.  

2. A formação das cidades 
2.1. O nascimento da cidade;  
2.2. A formação das cidades no Brasil;  
2.3. O desenvolvimento das cidades brasileiras;  
2.4. Salvador: a primeira capital do Brasil;  
2.5. Capitais do Brasil.  

3. Invasões europeias no Brasil  
3.1. Disputas pelo território do Brasil;  

3.2. Fortes e fortalezas na defesa do Brasil;  

3.3. O Brasil holandês.  

 

→ Fontes de estudo:  

→ Livro de História, páginas 36 a 79.  

→ Caderno de Atividades de História, páginas 11 a 19. 

→ Caderno de História e de Geografia.   

→ Fichas fotocopiadas. 
 

Geografia  
1. Os bairros 

1.1 Os bairros têm história;  
1.2  Os bairros se transformam;  
1.3 A história de um bairro;  
1.4 Diferentes tipos de bairros;  
1.5 Pontos de referência nos bairros.  

2. Os espaços públicos e as propriedades particulares 
2.1 Os espaços públicos dos bairros;  
2.2 As propriedades particulares dos bairros;  
2.3 Representações dos bairros.  

3. Os serviços públicos 

3.1 A importância dos serviços públicos;  

3.2 Água encanada;  

3.3 Rede de esgotos;  

3.4 Energia elétrica;  

3.5 Coleta e destinação dos resíduos.  

→ Fontes de estudo:  

→ Livro de Geografia, páginas 38 a 83.  

→ Caderno de Atividades de Geografia, páginas 12 a 22.  

→ Caderno de História e de Geografia.   

→ Fichas fotocopiadas. 

 

 

 



CIÊNCIAS 
1. Diversidade animal 

1.1 Diversidade animal: os vertebrados.  

1.2 Classificação dos vertebrados. 

1.3 Características dos vertebrados.  

1.4 Diversidade animal: os invertebrados.  

2. Nosso corpo se movimenta. Os ossos. 

2.1.  Esqueleto humano.  

2.2.  Os músculos.  

 
Fontes de estudo:  

→ Livro de Ciências, páginas 30 a 68. 

→ Caderno de Atividades, páginas 12 a 14 

→ Caderno de Ciências. 

→ Fichas fotocopiadas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÍNGUA INGLESA 
ESTÁGIO: J1 (3º ANO) 

 
Unit 3: How much is the milkshake? 

• Grammar and functions 
o Asking about likes and dislikes: Do you like . . .? Yes, I do. / No, I don’t 
o Asking about meals: What do you have for . . .? I have . . . 
o Singular and plural nouns: a/ an / some. Examples: a book/ some books// one milkshake/ 

two milkshakes, etc. 
o Ordering food: Can I have. . ., please?/ Anything else?/ Here you are./ Thank you./ You´re 

welcome.  
o Subject pronouns (I, you, it, they) 
o Verb BE (am, is, are) 
o Talking about prices: How much is/are the . . .? It’s/They’re . . ./It’s cheap!/They’re 

expensive. 

• Vocabulary 
o Colours  
o Food and drink: beans, bread, cereal, cheese, chicken, egg, fish, fruits, meat, pasta, 

potato, rice, salad, tomato, vegetables, yogurt, juice, milk, tea, water.  
o Meals: breakfast, lunch, dinner.  
o Food combination: vanilla milkshake, hot dog, cake, chocolate milkshake, French fries, 

biscuits, strawberry ice cream, tuna sandwich, cheese sandwich. 
o Numbers in full (por escrito): 30─100. Examples: thirty-five/ forty-three/ fifty-seven, etc. 

Money: pounds  
o Clothes and personal belongings: camera, jeans, stereo, mobile phone, sunglasses, 

sweater, trainers. 
 

• Writing (produção escrita) 
o Topic: your favourite food. 
o Mention: name, age, favourite meal, what you like to eat and drink. 

 
❖ Important: 

Check all the ‘Grammar Rules’ boxes from Unit 3 (revise todas as regras gramaticais 
das “Grammar Rules boxes”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


