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CADERNO DE ATIVIDADES Nº 07 – 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 2) 

LP – Conteúdos: 

 Rótulo, anúncio, bilhete, agenda, carta pessoal, diário, biografia, entre outros. Função social, 

características e elementos do suporte. (Questão 2) 

 Regras de jogos, instruções de montagem, receita culinária: disposição gráfica, e organização do 

texto no suporte. (Questão 1) 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivos de Aprendizagem 

 Identificar e/ou escrever diferentes sentenças de adições ou subtrações de números naturais, 

mantendo a ideia de igualdade. (Questão 7) 

 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 registros pessoais. (Questão 8) 

MAT- Conteúdos: 

 Relação de igualdade (Pensamento Algébrico). (Questão 7) 

 Problemas envolvendo os significados de separar quantidades (ideia de divisão) (Números e 

Operações). (Questão 8) 

Geografia (GEO)  

GEO – Objetivos de Aprendizagem 

 Identificar práticas sustentáveis que buscam reduzir impactos no clima da Terra. (Questão 10) 

GEO – Conteúdos:  

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

justo. (Questão 10) 

Ciências (CIÊN) 

CIEN – Objetivos de Aprendizagem  

 Classificar e caracterizar os animais. (Questões 5 e 6) 

CIEN – Conteúdos:  

 Classificação dos animais: mamíferos, aves, insetos (Questão 5) e répteis (Questão 6).  

História (HIST)  

 HIST – Objetivos de Aprendizagem 

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

(Questão 3) 

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

4) 

 HIST – Conteúdos:  

 Espaços de convivência na cidade: o bairro da escola e suas histórias; Ruas do bairro, espaços de 

lazer, manifestações culturais, entre outros. (Questão 3) 



 Diferenças nas formas de organização do bairro e das relações com outros bairros, cidades e 

estados em diferentes tempos. (Questão 4) 

Arte (ARTE)  

ARTE – Objetivos de Aprendizagem 

 Perceber nas imagens trabalhadas nos diferentes conteúdos, sejam elas figurativas ou abstratas, 

de produções culturais das diferentes matrizes e estéticas, características, relacionadas às etnias, 

gênero, geração, entre outros aspectos, e descrevê-las, reconhecendo-as e valorizando-as, 

enquanto elementos de diversidade cultural e/ou do patrimônio cultural, material e imaterial, das 

diversas culturas. (Questão 9) 

 ARTE – Conteúdos:  

 A gravura em Recife e em outras cidades de Pernambuco, e/ou e/ou do mundo, dos (as) 

diferentes autores (as), técnicas e estéticas. (Questão 9) 

 

CADERNO DE ATIVIDADES Nº 07 – BLOCO 2 – 3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

 Ler textos jornalísticos que circulam na mídia, impressa e digital, na esfera de circulação do 

jornalismo (Questão 1).  

 Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros e temáticas (Questões 1a, 2b). 

 Realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas (Questões 2 e 3). 

LP – Conteúdos: 

 Anúncio (texto dissertativo) (Questão 1).  

 Narrativas ficcionais. Refacção textual (aspectos discursivos e formais: adequação do 

vocabulário, da pontuação, dos elementos coesivos): contos modernos (Questão 2) e contos 

populares (Questão 3). 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivos de Aprendizagem 

 Preencher tabelas simples ou de dupla entrada, numericamente, para organização e classificação 

de dados, utilizando contagens (Questões 4 e 6). 

 Resolver e elaborar problemas, a partir das informações de tabelas de dupla entrada (Questão 7). 

 Resolver e elaborar problemas, a partir das informações de um gráfico (de barras ou de colunas) 

(Questões 8 e 9). 

MAT- Conteúdos: 

 Construção de tabelas (Estatística e Probabilidade) (Questões 4 e 6). 

 Problemas com dados em tabelas (Estatística e Probabilidade) (Questão 7). 

 Problemas com dados em gráficos (Estatística e Probabilidade) (Questões 8 e 9). 

Geografia (GEO)  

GEO – Objetivo de Aprendizagem 

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

a garantir todos(as) o direito a um ambiente digno (Questão 12). 

GEO – Conteúdo:  

 Do consumismo ao "consumo sustentável” para superar a globalização perversa que se esconde 

atrás das fábulas do desenvolvimento (Questão 12). 

Ciências (CIÊN) 

CIEN – Objetivo de Aprendizagem  

 Produzir diferentes sons, a partir da vibração de variados objetos (Questão 10). 

CIEN – Conteúdo:  

 Os sons produzidos pelos instrumentos musicais. (Questão 10). 

História (HIST)  

 HIST – Objetivo de Aprendizagem 

 Reconhecer aspectos da história do Recife e de Pernambuco, através do modo de vida das 



pessoas no seu cotidiano (Questão 6). 

 HIST – Conteúdos:  

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

do bairro, relacionadas à mobilidade e à organização do espaço (Questão 5). 

Arte (ARTE)  

ARTE – Objetivo de Aprendizagem 

 Perceber nos diferentes repertórios das danças, a expressão de ideias, sentimentos e emoções, 

representativos de uma cultura, cultivando, assim, a percepção, o imaginário, e a capacidade de 

simbolizar (Questão 11). 

 ARTE – Conteúdo:  

 O corpo em movimento e alguns de seus elementos constitutivos, trabalhando em diálogo com os 

caboclinhos (Questão 11). 

 

CADERNO DE ATIVIDADES Nº 07 – BLOCO 3 – 3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

 Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros e temáticas (Questão 1). 

LP – Conteúdos: 

 Tirinha, quadrinhos: elementos iconográficos (Questão 1). 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivos de Aprendizagem 

 Identificar elementos de figuras planas (lados e vértices), de maneira informal (sem preocupação 

com a nomenclatura correta) (Questão 4). 

 Identificar elementos de figuras espaciais (faces, vértices e arestas), de maneira informal (sem 

preocupação com a nomenclatura correta) (Questão 5). 

MAT- Conteúdos: 

 Identificação de figuras planas (Questão 4) e de figuras espaciais (Questão 5) – Geometria.  

Geografia (GEO)  

GEO – Objetivos de Aprendizagem 

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

espaço urbano (Questões 2 e 3). 

GEO – Conteúdos:  

 Diferenças, semelhanças e relações entre o espaço urbano e o espaço rural (Questões 2 e 3). 

Ciências (CIÊN) 

CIEN – Objetivos de Aprendizagem  

 Reconhecer os alimentos como fonte de energia para o corpo humano (Questões 6 e 7). 

CIEN – Conteúdos:  

 Alimentos como fonte de energia para o corpo humano (Questões 6 e 7). 

História (HIST)  

 HIST – Objetivos de Aprendizagem 

 Identificar, a partir de fontes diversas, mudanças e permanências no Recife de ontem e de hoje 

(Questão 8). 

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

histórias coletivas (Questão 9). 

 HIST – Conteúdos:  

 Histórias dos bairros do Recife de ontem e de hoje, contemplando as produções de diversos 

autores e autoras, assim como as relações etnicoraciais, presentes em: fotografias e objetos da 

cultura local; crônicas, poemas e letras de músicas; cartas, diários e documentos oficiais. 

(Questão 8). 

 A construção das identidades sociais das pessoas e dos grupos (gênero, etnia, entre outros) 



(Questão 9). 

Arte (ARTE)  

ARTE – Objetivo de Aprendizagem 

 Participar, ativamente, dos jogos teatrais e dramáticos, interagindo com o grupo, e respeitando 

suas regras (Questão 10). 

 ARTE – Conteúdo:  

 Personagens do bumba meu boi: Contexto sociocultural 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 07 – BLOCO 4 – 3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS  

Língua Portuguesa (LP)  

LP – Objetivos de Aprendizagem 

 Ler e apreciar os gêneros literários do patrimônio cultural da infância. (Questões 1 e 3) 

 Compreender a sequência dos fatos no enredo. (Questão 4) 

 Realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas. (Questões 1 e 2) 

LP – Conteúdos: 

 Tirinhas, quadrinhos: elementos iconográficos. (Questão 3) 

 Fábulas tradicionais e de origem indígena e africana. Tema central: ideias secundárias; e aspectos 

constitutivos do gênero (enredo, personagens, tempo, espaço e narrador) (Questões 1, 2 e 4). 

Matemática (MAT) 

MAT – Objetivos de Aprendizagem 

 Identificar regularidades, compreendendo e descrevendo umas sequências ordenadas de números 

naturais, resultantes da realização de adições e subtrações sucessivas, por um mesmo número, 

numérica ou de figuras, com elementos ausentes no meio ou no final da sequência (Questões 5 e 

6). 

 Reconhecer frações unitárias usuais (um meio, um terço, um quarto e um décimo) de quantidades 

contínuas e discretas em situação de contexto familiar (Questões 7 e 8). 

 Estimar, medir e comparar grandezas de mesma natureza (comprimento), por meio de estratégias 

pessoais, utilizando medidas não convencionais e convencionais (Questões 9 e 10). 

MAT- Conteúdos: 

 Sequencia numérica: problemas com estrutura aditivas (Questões 5 e 6). 

 Ideias de fração (Questões 7 e 8). 

 Estimativa de medida de comprimento (Questões 9 e 10). 

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 11). 

GEO – Conteúdo:  

 Atividades humanas e impactos ambientais no clima e na biodiversidade (desmatamento) 

(Questão 11). 

Ciências (CIÊN) 

CIEN – Objetivo de Aprendizagem  

 Conhecer as partes das plantas e suas funções (Questão 12). 

CIEN – Conteúdo:  

 As plantas e suas funções (Questão 12). 

História (HIST)  

 HIST – Objetivo de Aprendizagem 

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



histórias coletivas (Questão 13). 

 HIST – Conteúdo:  

 A construção das identidades sociais das pessoas e dos grupos (gênero, etnia, entre outros) 

(Questão 13). 

Arte (ARTE)  

ARTE – Objetivo de Aprendizagem 

 Apreciar diferentes expressões musicais culturais dos diversos povos, etnias e épocas (Questão 

14) 

 ARTE – Conteúdo:  

 Músicas de diversas origens culturais e etnias, gêneros, estilos e épocas (Questão 14) 

 

 


