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CADERNO DE ATIVIDADES Nº 05 – BLOCO 1 – 3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros e temáticas (Questões 1 e 4) 

LP – Conteúdos:  

Regras de jogos (Questão 4) 

Notícia (Questão 1) 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivos de Aprendizagem 

Revolver e elaborar problemas de multiplicação em linguagem verbal, por 2, 3, 4, 5 e 10, (com suporte 

de imagens ou material de manipulação), envolvendo as ideias de adição de parcelas iguais, de 

elementos, apresentados em disposição retangular, proporcionalidade e combinatória, por meio de 

estratégias  e registros pessoais. (Questão 5) 

MAT- Conteúdos: 

Multiplicação: ideias, algoritmo e problemas de multiplicação (Questão 5) 

Geografia (GEO)  

GEO – Objetivos de Aprendizagem 

Reconhecer as características e atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural e no espaço 

urbano (Questão 3) 

GEO – Conteúdos:  

Diferenças, semelhanças e relações entre o espaço urbano e o espaço rural (Questão 3) 

Ciências (CIÊN) 

CIEN – Objetivos de Aprendizagem  

Identificar vetores de transmissão de doenças (contato interpessoal, picada de insetos, água, ar, alimentos 

ou objetos contaminados) (Questão 6) 

Identificar formas de prevenção (Questão 7) 

CIEN – Conteúdos:  

Contágio de doenças (Questão 6) 

Prevenção de doenças (Questão 7) 

História (HIST)  

 HIST – Objetivos de Aprendizagem 

Reconhecer que o desenvolvimento tecnológico interfere na vida cotidiana das pessoas (Questões 8 e 9) 

 HIST – Conteúdos:  

Relações entre o desenvolvimento tecnológico atual, e as mudanças na vida cotidiana das pessoas do 

bairro relacionadas a brincadeiras (Questões 8 e 9) 

Arte (ARTE)  

ARTE – Objetivos de Aprendizagem 

Produzir trabalhos artísticos, da sua autoria, em desenho, e/ou pintura, e/ou fotografia, e/ou colagem, 

e/ou escultura, entre outras modalidades (Questão 2) 

 ARTE – Conteúdos:  

Representações do circo nas artes visuais, e/ou literatura em diferentes estéticas, autores, modalidades e 

culturas Arte Visual (Questão 2) 

 



 

CADERNO DE ATIVIDADES Nº 05 – BLOCO 2 – 3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

Realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas (Questão 1) 

Compreender a função social, elementos iconográficos e sequência lógica em quadrinhos e tirinhas 

(Questão 6) 

LP – Conteúdos:  

Carta pessoal (Questão 1) 

Tirinha (Questão 6) 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivos de Aprendizagem 

Compreender, intuitivamente, a necessidade das grandezas para o estabelecimento de comparações (para 

comparar dois objetos entre si, é necessário considerar uma grandeza, como referência - comprimento, 

massa) (Questão 2) 

Determinar um elemento desconhecido em uma igualdade, envolvendo números até 20 (como 

determinar o número que multiplicado por 3, resulta em 12, entre outras formas) (Questão 3) 

MAT- Conteúdos: 

Medida e comparação de grandezas (Questão 2) 

Determinação de elemento desconhecido de uma igualdade (Questão 3) 

Geografia (GEO)  

GEO – Objetivos de Aprendizagem 

Identificar práticas sustentáveis que buscam reduzir impactos no clima da Terra (Questão 7) 

Desenvolver práticas sustentáveis de geração e consumo de energia (Questão 8) 

GEO – Conteúdos:  

Geração de energia limpa: energia eólica e energia solar (Questão 7) 

Geração de energia limpa: hidroelétrica e outras  (Questão 7) 

Acesso e consumo de energia nos ambientes naturais e culturais (Questão 8) 

Ciências (CIÊN) 

CIEN – Objetivos de Aprendizagem  

Reconhecer que os homens e as mulheres são diferentes em aspectos físicos e biológicos, mas são iguais 

em direitos e deveres (Questão 4) 

Relacionar hábitos saudáveis (Questão 11) 

Reconhecer a importância da tecnologia na produção e conservação de alimentos (Questão 9) 

CIEN – Conteúdos:  

Vida humana: aspectos físicos e biológicos (Questão 4) 

A saúde do corpo: lazer (Questão 11) 

Técnicas, métodos e produtos desenvolvidos pelo ser humano (Questão 9) 

História (HIST)  

 HIST – Objetivos de Aprendizagem 

Reconhecer que as desigualdades sociais, vinculadas ao gênero, estão relacionadas a contextos históricos 

(Questão 5) 

 HIST – Conteúdos:  

Narrativas sobre o trabalho em diversas sociedades (Questão 5) 

Arte (ARTE)  

ARTE – Objetivos de Aprendizagem 

Experimentação e construção de instrumento (Questão 10) 

ARTE – Conteúdos:  

Brinquedos, jogos e instrumentos (Questão 10) 



 


