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CADERNO DE ATIVIDADES Nº 02 – BLOCO 1 – 3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  
Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

- Compreender os princípios do sistema de escrita, escrevendo pequenos textos, utilizando a hipótese de 

escrita alfabética com domínio das convenções ortográficas. 

- Valorizar a linguagem escrita, como fonte de informação, fruição estética e veiculação de conceitos e 

valores. 

LP – Conteúdos:  

- Princípios básicos do sistema de notação alfabética conhecimentos metafonológicos (semelhanças e 

diferenças sonoras entre as palavras, valores sonoros convencionais das letras).  

(Questões 1, 2 e 7) 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivos de Aprendizagem 

- Compreender as diferentes funções dos números, nas variadas situações cotidianas. 

- Reconhecer diferentes usos dos números (quantidade, ordem, medida). 

MAT- Conteúdos:  

- Usos dos números no cotidiano. 
(Questões 4 e 5) 

Geografia (GEO)  

 GEO – Objetivos de Aprendizagem 

- Perceber o lugar onde vivem, a cultura local, os costumes das pessoas, suas atividades e rotinas. 
Identificar características culturais dos diferentes grupos em relação às condições naturais do local onde vivem. 

 GEO – Conteúdo:  

- Identidades territoriais no espaço geográfico: sentimento de pertencimento local.  (Questões 7 e 8) 

Ciências (CIÊN) 

 CIEN – Objetivos de Aprendizagem  

- Identificar o Sol, como estrela; a Terra, como planeta, e a Lua, como satélite. 

- Observar os elementos, presentes no céu, durante o dia e durante a noite, e descrever as diferenças 

identificadas. 

CIEN – Conteúdo:  

- Componentes do universo e do Sistema Solar (Questão 6) 

História (HIST)  

 HIST – Objetivos de Aprendizagem 

- Identificar-se como ser histórico, considerando que as histórias individuais são integrantes das histórias 

coletivas. 

 HIST – Conteúdo:  

- Pertencimento a grupos étnico-raciais diversos (família, escola, vizinhança), e localidades 

(comunidade, bairro, cidade). Questões 7 e 8 

 

 

 

 

 



CADERNO DE ATIVIDADES Nº 02 – BLOCO 2 – 3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  
Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

- Escrever o próprio nome com autonomia, relacionando-o à escrita de outras palavras.  

- Ler e escrever, percebendo que uma mesma letra pode representar sons diferentes, dependendo de sua 

posição na palavra.  

- Compreender os princípios do sistema de escrita, escrevendo pequenos textos, utilizando a hipótese de 

escrita alfabética com domínio das convenções ortográficas. 

LP – Conteúdos:  

- O nome próprio  

- Princípios básicos do sistema de notação alfabética. 

Questões: 1º e 2º  

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivos de Aprendizagem 

- Utilizar diferentes estratégias para quantificar, comunicar e registrar quantidades de elementos de uma 

coleção de até 1000 unidades.  

- Estimar a quantidade de elementos de uma coleção de até 1000 elementos.  

-Associar a denominação do número à sua respectiva representação simbólica. 

- Identificar o maior/menor entre dois números dados, ordenando-os, até a ordem das centenas, pela 

compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero). 

MAT - Conteúdos:  

- Quantificação de quantidades. 

- Estimativa de quantidades. 

- Comparação de números. 

Questões: 7º e 8º 

GEOGRAFIA (GEO)  

 GEO – Objetivos de Aprendizagem 

- Reconhecer medidas convencionais de tempo, utilizadas pelas pessoas em seu cotidiano, em diferentes 

tempos e espaços. 

 GEO – Conteúdo:  

- Medidas de tempo convencionais: horas e minutos; dias da semana. 

- Marcadores temporais em uso na vida cotidiana das pessoas, e contidos na literatura, nas linhas do 

tempo, nos relógios, nos celulares, nos calendários, entre outros. 

Questões: 3º e 4º 

CIÊNCIAS (CIEN)   

 CIEN – Objetivos de Aprendizagem  

- Identificar a Terra, como o planeta em que vivemos.  

- Reconhecer a importância da luz solar para a vida na Terra.  

- Reconhecer os elementos essenciais para a vida na Terra e como os mesmos se apresentam no 

ambiente vivido/percebido/representado. 

CIEN – Conteúdo:  

- O planeta Terra. 

(Questões: 5º e 6º)  

 

CADERNO DE ATIVIDADES Nº 02 – BLOCO 3 – 3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  
Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

- Compreender os princípios que organizam o sistema alfabético. 

LP – Conteúdo:  

Estudo comparativo entre letras, sílabas e palavras. Questões: 1 e 2.  

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivos de Aprendizagem 



- Reconhecer algumas figuras planas e espaciais, identificando os elementos que as constituem, e 

percebendo que esses elementos independem da posição do desenho da figura. 

- Desenvolver as ideias de generalização e regularidade, em sequências numéricas ou de figuras, e no 

trabalho com os números naturais.  

- Compreender a noção de equivalência, na determinação do elemento desconhecido, em uma igualdade 

matemática.  

MAT- Conteúdo: 

- Classificação de objetos. (Pensamento Algébrico) Questões: 3º e 4º 

História (HIST)  

HIST – Objetivos de Aprendizagem 

- Situar acontecimentos históricos e geográficos, localizando-os em diversos espaços e tempos. 

- Apropriar-se de métodos de pesquisa e de produção de textos das Ciências Humanas, aprendendo a 

observar, analisar, ler e interpretar diferentes paisagens, registros escritos, iconográficos e sonoros. 

 HIST – Conteúdo:  

- Lugares e paisagens são diferentes, mas também desiguais. Questões: 7º e 8º 

CIÊNCIAS (CIEN)   

 CIEN – Objetivo de Aprendizagem  

- Compreender as relações que os seres humanos estabelecem com os demais elementos da natureza, 

percebendo as alterações ambientais, como resultado de suas ações, determinadas pelo modelo de 

desenvolvimento econômico e cultural, e, assim, adotarem atitudes positivas com relação à preservação do 

meio ambiente e respeito à biodiversidade.  

CIEN – Conteúdo:  

- Componentes bióticos e abióticos na natureza. Questões: 5º e 6º  

 

CADERNO DE ATIVIDADES Nº 02 – BLOCO 4 – 3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  
Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

- Realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas.  

- Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros e temáticas.  

- Antecipar ideias, formulando hipóteses, a partir dos contextualizadores. 

LP – Conteúdo:  

- Regras de jogos, instruções de montagem: disposição gráfica e organização do texto no suporte.  

- Princípios básicos do sistema de notação alfabética (semelhanças e diferenças sonoras 

entre as palavras, valores sonoros convencionais das letras). (Questões 1 e 2) 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivos de Aprendizagem 

- Descrever, classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e 

paralelogramo), apresentadas em diferentes posições, nomeando-as. 

- Identificar objetos que lembram formas de figuras planas  

MAT- Conteúdo:  

- Identificação de figuras planas.  

- Noções de divisão  

(Questões 1, 3 e 4)  

História (HIST) 

HIST – Objetivos de Aprendizagem 

- Compreender características de diferentes grupos humanos e suas relações com o espaço. 

HIST – Conteúdo:  

- Espaços de convivência na cidade: o bairro da escola e suas histórias: ruas do bairro, espaços de lazer, 

manifestações culturais, entre outros. (Questões 5 e 6) 

Ciências (CIEN) 

CIEN – Objetivos de Aprendizagem 

- Identificar o Sol, como estrela; a Terra, como planeta, e a Lua, como satélite.  



- Relacionar a semana às fases da Lua.  

CIEN – Conteúdo:  

- As fases da Lua. (Questões 7 e 8)  

 


