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CADERNO DE ATIVIDADES Nº 06 – BLOCO 1 – 3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

• Escrever, para expressar: posicionamentos, valores, ideias, sentimentos, utilizando a variedade 

linguística. (Questão 5) 

LP – Conteúdo 

• Relato de experiência pessoal. (Questão 5) 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivos de Aprendizagem 

• Resolver e elaborar problemas de divisão em linguagem verbal (com o suporte de imagens ou 

materiais de manipulação), de divisão de um número natural por outro (até 10), com resto zero, e 

com resto diferente de zero, envolvendo as ideias de repartir uma coleção em partes iguais, e a 

determinação de quantas vezes uma quantidade cabe em outra (números até 100), por meio de 

estratégias e registro pessoais. (Questão 6) 

• Identificar e descrever a localização e a movimentação de objetos no espaço, por meio de 

esboços de trajetos, ou utilizando croquis e maquetes, identificando mudanças de direção e 

sentido, e considerando mais de um referencial. (Questão 7) 

MAT- Conteúdos 

• Problemas de divisão. (Questão 6) 

• Descrição de caminhos. (Questão 7) 

Geografia (GEO)  

GEO – Objetivo de Aprendizagem 

• Identificar práticas sustentáveis que buscam reduzir impactos no clima da Terra. (Questão 9) 

GEO – Conteúdos  

• Os elementos da natureza: seus usos responsáveis e suas potencialidades para um espaço mais 

justo. (Questão 9) 

• Ações humanas reconectadas com a natureza. (Questão 9) 

Ciências (CIEN) 

CIEN – Objetivos de Aprendizagem  

• Classificar e caracterizar os animais. (Questões 1 e 2) 

CIEN – Conteúdos  

• Classificação e características dos animais domésticos e silvestres. (Questão 1) 

• Classificação e características dos animais selvagens. (Questão 2) 

História (HIST)  

 HIST – Objetivos de Aprendizagem 

• Reconhecer que o desenvolvimento tecnológico interfere na vida cotidiana das pessoas. (Questão 

8) 

• Conhecer documentos de identificação pessoal, e seus usos nas vivências cotidianas. (Questões 3 

e 4) 

 HIST – Conteúdos  

• Diferenças nas formas de organização do bairro. (Questão 8) 

• Construção das identidades sociais: nome e sobrenome. (Questões 3 e 4) 

Arte (ARTE)  



ARTE – Objetivo de Aprendizagem 

• Produzir trabalhos artísticos, de modo individual ou coletivamente, em desenho, e/ou pintura, 

e/ou fotografia, e/ou colagem, e/ou escultura, e/ou usando recursos tecnológicos, entre outras 

modalidades, a partir do conteúdo, e/ou tema em estudo, exercitando a memória e/ou observação, 

e/ou a imaginação. (Questão 10) 

 ARTE – Conteúdo  

• A gravura em Recife e em outras cidades de Pernambuco. (Questão 10) 

 

 

CADERNO DE ATIVIDADES Nº 06 – BLOCO 2 – 3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

• Ler textos que tratem da diversidade da cultura brasileira, herdada de africanos e indígenas, bem 

como textos de diferentes culturas e etnias. (Questões 1 e 4) 

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

LP – Conteúdos  

• Contos populares. (Questão 4)  

• Conto de origem africana. (Questão 1)  

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivo de Aprendizagem 

• Selecionar instrumentos de medida, apropriados à grandeza a ser medida. (Questão 7) 

MAT- Conteúdo 

• Instrumentos de medidas. (Questão 7) 

Geografia (GEO)  

GEO – Objetivo de Aprendizagem 

• Estimular atitudes responsáveis (individuais e coletivas) em relação à sustentabilidade de modo 

a garantir a todos(as) o direito a um ambiente digno. (Questão 3) 

GEO – Conteúdos 

• Atividades humanas e impactos ambientais no clima e na biodiversidade. (Questão 3) 

Ciências (CIÊN) 

CIEN – Objetivos de Aprendizagem  

• Reconhecer as características e diversidade de animais vertebrados e invertebrados. (Questão 2) 

• Reconhecer as diferenças físicas e biológicas. (Questão 5) 

CIEN – Conteúdos 

• Classificação e características dos animais vertebrados. (Questão 2) 

• Vida humana: aspectos físicos e biológicos (etapas do desenvolvimento humano). (Questão 5) 

História (HIST)  

 HIST – Objetivo de Aprendizagem 

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

(Questão 6) 

 HIST – Conteúdo 

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

do bairro, relacionadas à comunicação entre pessoas e grupos, mobilidade e organização do 

espaço. (Questão 6) 

 

 

 

 

 

 



CADERNO DE ATIVIDADES Nº 06 – BLOCO 3 – 3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

• Escrever e revisar textos com apoio do(a) professor(a), observando os aspectos discursivos e 

formais, a adequação do vocabulário, da pontuação e dos elementos coesivos. (Questões 2 e 3) 

• Ler textos que tratem da diversidade da cultura brasileira, herdada de africanos e indígenas, bem 

como textos de diferentes culturas e etnias. (Questão 1) 

LP – Conteúdo 

• Contos populares. (Questões 1, 2 e 3) 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivos de Aprendizagem 

• Ler horas cheias e intervalos de cinco minutos, comparando relógios digitais e de ponteiros, e 

reconhecer a relação entre hora e minutos, e entre minutos e segundos. (Questões 4 e 5) 

MAT- Conteúdos 

• Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos. (Questões 4 e 5) 

Geografia (GEO)  

GEO – Objetivos de Aprendizagem 

• Identificar práticas sustentáveis que buscam reduzir impactos no clima da Terra.  (Questão 8) 

GEO – Conteúdos:  

• Geração de energia limpa (eólica, solar, hidroelétrica e outras) com menos impactos ambientais.  

(Questão 8) 

Ciências (CIÊN) 

CIEN – Objetivos de Aprendizagem  

• Reconhecer as diferenças físicas e biológicas. (Questão 6)  

• Relacionar hábitos saudáveis. (Questão 7) 

CIEN – Conteúdos:  

• Vida humana: aspectos físicos e biológicos (características da fase adulta e velhice). (Questão 6) 

• A saúde do corpo: hábitos de higiene no nosso dia a dia. (Questão 7) 

História (HIST)  

 HIST – Objetivo de Aprendizagem 

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

(Questão 9) 

 HIST – Conteúdo  

• Espaços de convivência na cidade: estabelecimentos comerciais e públicos. (Questão 9) 

Arte (ARTE)  

ARTE – Objetivo de Aprendizagem 

• Participar, ativamente, dos jogos teatrais e dramáticos. (Questão 10) 

 ARTE – Conteúdos:  

• Personagens do bumba-meu-boi: conceito de brincantes, tipos de personagem (humanos, animais 

e fantásticos), elementos do Teatro (personagem, figurino, cenário, adereços, espaço cênico, ação 

dramática). (Questão 10) 

 

 

 

 

 

 

 



CADERNO DE ATIVIDADES Nº 06 – BLOCO 4 – 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. (Questão 2) 

• Escrever e revisar textos com apoio do(a) professor(a), observando os aspectos discursivos e 

formais, a adequação do vocabulário, da pontuação e dos elementos coesivos. (Questão 2) 

• Compreender a sequência dos fatos no enredo. (Questão 1) 

LP – Conteúdos 

• Contos de fadas. (Questão 1) 

• Contos modernos. (Questão 2) 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivos de Aprendizagem 

• Construir gráficos de colunas ou de barras, utilizando objetos físicos ou representações 

pictóricas, com ou sem uso de tecnologias digitais. (Questão 3) 

• Estabelecer equivalências de um mesmo valor, utilizando diferentes cédulas e moedas do nosso 

sistema monetário, ou de outros sistemas fictícios. (Questão 4) 

MAT- Conteúdos 

• Construção de gráficos de colunas e barras. (Questão 3) 

• Comparação e equivalência de valores monetários. (Questão 4) 

Geografia (GEO)  

GEO – Objetivo de Aprendizagem 

• Estimular atitudes responsáveis (individuais e coletivas) em relação à sustentabilidade de modo 

a garantir a todos(as) o direito a um ambiente digno. (Questão 8) 

GEO – Conteúdo  

• Os elementos da natureza: animais e sua preservação. (Questão 8) 

Ciências (CIÊN) 

CIEN – Objetivos de Aprendizagem  

• Relacionar hábitos saudáveis. (Questão 6) 

• Reconhecer os alimentos como fonte de energia para o corpo humano. (Questão 7) 

CIEN – Conteúdos 

• A saúde do corpo: principais cuidados com a saúde dos alimentos. (Questão 7) 

• A saúde do corpo: a importância do lazer para a qualidade de vida. (Questão 6) 

História (HIST)  

 HIST – Objetivos de Aprendizagem 

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

histórias coletivas. (Questão 5)  

 HIST – Conteúdos 

• Construção das identidades sociais: histórias de vida de crianças em diferentes tempos e espaços. 

(Questão 5) 

 

Arte (ARTE)  

ARTE – Objetivo de Aprendizagem 

• Desenvolver a cognição musical nas habilidades rítmicas, melódicas e harmônicas, por meio do 

corpo, da voz; objetos sonoros, instrumentos convencionais e não convencionais. (Questão 9) 

 ARTE – Conteúdo  

• Trava-línguas (Questão 9) 

 


