
 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

3º ANO 

PORTUGUÊS 

• Ordem alfabética. 

• Consulta ao dicionário. 

• Estruturas silábicas: CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV. 

• Correspondências regulares contextuais: C/QU; G/GU. 

• O imperativo no texto instrucional. 

• A letra H: inicial e na formação de dígrafos. 

• Classificação de palavras quanto ao número de sílabas. 

• Classificação de palavras quanto à posição da sílaba tônica. 

• Acentuação das palavras oxítonas e dos monossílabos tônicos terminados em a(s), e(s), o(s). 

• Sinais de pontuação entonacionais. 

• Pronomes como recurso coesivo. 

• Substantivo e adjetivo. 

• Discurso direto e discurso indireto. 

• Correspondências irregulares: letras G e J. 

• Correspondências irregulares: a letra X e o dígrafo CH. 

• Adjetivos (em carta). 

• Prefixos e sufixos. 

• Correspondências regulares: R/ RR e S/SS. 

• Variação linguística. 

• Regularidades contextuais: a letra L. 

• Contexto: inferência do sentido de palavras/expressões desconhecidas. 

• Til, M ou N no final de sílabas. 

• Funções sintáticas de substantivos e verbos. 

• Aspectos não linguísticos na comunicação verbal. 

 

GEOGRAFIA E HISTÓRIA  

• O que é um município?  

• A paisagem urbana.  

• A paisagem rural.  

• Cartografia: imagens aéreas e plantas.  

• Projeto município: área, população total, rural e urbana.  

• A maquete de um município.  



 

 

• Projeto município: maquete.  

• Cartografia: escala e representação tridimensional.  

• Construindo a planta baixa de um município.  

• Projeto município: planta baixa, símbolos cartográficos e escala.  

• Ruas, praças e parques: espaços de convivência na zona urbana.  

• Os locais de convivência e seus nomes.  

• Projeto município: origem dos nomes dos espaços públicos, povos que originaram o município e 

lugares de memória e história.  

• Todo município tem história.  

• Brasília: a cidade da alvorada.  

• Nasce uma capital.  

• Quem construiu Brasília?  

• Mudanças na paisagem.  

• Uma comunidade quilombola.  

• Projeto município: fundação, crescimento espontâneo ou planejado, razão para escolha do nome do 

município, datas e fontes históricas.  

• Agropecuária, mineração, pesca, extrativismo vegetal.  

• Projeto município: atividades econômicas da zona rural do município.  

• As transformações na cidade: o êxodo rural no Brasil e suas consequências.  

• Migração de retorno.  

• Interdependência entre o campo e a cidade.  

• Projeto município: população migrante no município.  

• O trabalho em outros tempos.  

• As lavouras e a colonização.  

• Projeto município: atividades comerciais do município e onde se localizam.  

• O desenvolvimento de novas profissões.  

• Trabalho e tecnologia.  

• As mulheres e o trabalho.  

• Projeto município: profissões no município e mobilidade urbana.  

• Os resíduos sólidos e seus destinos.  

• Os 5 R.  

• O destino do lixo na escola e no município.  

• Projeto município: destino do lixo, coleta seletiva e cooperativas de reciclagem.  

• Poluição atmosférica, trânsito e possíveis soluções.  

• Poluição sonora e visual e possíveis soluções.  

• Projeto município: qualidade do ar, problema ambiental, carta para prefeito.  



 

 

• Agrotóxicos.  

• Contaminação da água e do solo.  

• Desmatamento.  

• Barragens.  

• Projeto município: uso de agrotóxicos no município e problemas de saúde: problemas com 

desmatamento, usina hidrelétrica de barragens de mineração, análise de consequências ambientais e 

sociais. • Soluções para o campo: agrofloresta, agricultura orgânica familiar, reconstrução das matas 

ciliares e preservação do solo.  

• Projeto município: análise do uso de sacolas plásticas pelas famílias, produção ecológica no 

município. • Comunidades indígenas.  

• Quilombolas.  

• Cultura.  

• Projeto município: contos tradicionais do município e expressões típicas. 

• Quais são os espaços da cidade?  

• O que é de todos e deve ser cuidado por todos.  

• O espaço público e o espaço doméstico.  

• Mudanças e permanências nas atividades de lazer.  

• Projeto município: espaços públicos e de lazer do município e as responsabilidades no cuidado deles. 

• Eleições: quem escolhe.  

• A administração do município.  

• Quem representa a população?  

• A responsabilidade é de quem? (a quem cabe o cuidado dos espaços públicos e privados; cidade 3 

ambiente doméstico).  

• Projeto município: representantes do município.  

• Apresentação dos resultados obtidos com a pesquisa feita ao longo do ano.  

 

MATEMÁTICA 

• Os números no nosso cotidiano.  

• Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de quatro ordens.  

• Composição e decomposição de números naturais.  

• Construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação.  

• Reta numérica.  

• Relação de igualdade.  

• Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números naturais: adição e subtração.  

• Congruência de figuras geométricas planas.  



 

 

• Figuras geométricas planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo): 

reconhecimento e análise de características.  

• Comparação de áreas por sobreposição.  

• Identificação e descrição de regularidades em sequências numéricas recursivas.  

• Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e 

reconhecimento de relações entre unidades de medida de tempo.  

• Problemas envolvendo significados da adição e da subtração: juntar, acrescentar, separar, retirar, 

comparar e completar quantidades.  

• Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras. 

• Construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação.  

• Reta numérica.  

• Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números naturais: adição e subtração.  

• Sistema monetário brasileiro: estabelecimento de equivalências de um mesmo valor na utilização de 

diferentes cédulas e moedas.  

• Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): 

reconhecimento, análise de características e planificações.  

• Identificação e descrição de regularidades em sequências numéricas recursivas.  

• Análise da ideia de acaso em situações do cotidiano: espaço amostral.  

• Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras.  

• Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar, 

retirar). 

• Análise da ideia de acaso em situações do cotidiano: espaço amostral.  

• Significado de medida e de unidade de medida.  

• Medidas de comprimento (unidades não convencionais e convencionais): registro, instrumentos de 

medida, estimativas e comparações.  

• Medidas de capacidade e de massa (unidades não convencionais e convencionais): registro, 

estimativas e comparações.  

• Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras.  

• Composição e decomposição de números naturais.  

• Construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação.  

• Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números naturais: adição e subtração.  

• Localização e movimentação: representação de objetos e pontos de referência.  

• Figuras geométricas planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo): 

reconhecimento e análise de características.  

• Coleta, classificação e representação de dados referentes a variáveis categóricas, por meio de tabelas 

e gráficos.  



 

 

• Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas 

iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e medida.  

• Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas 

iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e medida.  

• Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números naturais: adição e subtração.  

• Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): 

reconhecimento, análise de características e planificações.  

• Significados de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e décima parte.  

• Composição e decomposição de números naturais.  

• Identificação e descrição de regularidades em sequências numéricas recursivas.  

• Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números naturais: adição e subtração.  

• Análise da ideia de acaso em situações do cotidiano: espaço amostral.  

• Coleta, classificação e representação de dados referentes a variáveis categóricas, por meio de tabelas 

e gráficos.  

• Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar, 

retirar). 

 

CIÊNCIAS  

• Observação do planeta Terra.  

• Características da Terra.  

• Observação do céu.  

• Ciclos na natureza.  

• A importância e a presença da água no planeta Terra.  

• Características do solo.  

• A importância do solo.  

• Usos do solo.  

• O caminho da luz.  

• Os hábitos necessários para a manutenção da saúde visual.  

• Classificação dos materiais de acordo com a sua interação com a luz.  

• Propriedade da refração da luz.  

• Produção do som.  

• Produção dos sons a partir de diferentes instrumentos.  

• Saúde auditiva.  

• Características dos animais de determinadas regiões.  

• Classificação dos animais.  

• O hábito alimentar dos animais.  



 

 

• As adaptações dos animais nos diversos ambientes.  

• A reprodução dos animais. 

 

LÍNGUA INGLESA 

Meeting Lissa  

Lissa’s favorites  

What’s your favorite?  

• What’s your nickname/nationality? My nickname/ nationality is _____________.  

• How old are you? I am ______________. When is your birthday? It is _______. What’s your place 

of birth?  

• Do you have any pets? Yes, I do. No, I don’t.  

• Is your family big or small? It is ______. What’s your mother’s/father’s name? My father’s/mother’s 

name is _______. How old is she/he? He/she is _______ years old.  

• Do you have any brothers and sisters? Yes, I have _______ brother(s)/sister(s). No, I don’t. What’s 

his/her name? His/her name is _______. What are their names? Their names are _______ and 

_______. What is his/her place of birth? When is her/his birthday? November, 4 .  

• What’s your favorite food/sport/pet/toy/color? Pedro’s favorite food is ________. My favorite toy/ 

animal/part of the body/piece of clothing/ school object/food/circus act is _______.  

(Informações pessoais) 

London with  

Lissa Kings and queens  

Inside the castle  

• Is there a subway in São Paulo? Yes, there is a subway in São Paulo.  

• There is a ferris wheel in London. There are trees in London.  

• There is one bridge in the castle. There are two towers in the castle.  

• There is a house on the way. There are three bridges on the way. • It’s hot/cold in Brazil/England in 

December.  

• We wear shorts, t-shirts, dresses, flip-flops in Brazil in December. We wear coats, boots, beanies, 

gloves in England in December.  

(Inglaterra e o Brasil, Londres, cidades brasileiras, a família real, o clima e o vestuário nos dois 

países). 

Do you go to school by bus?  

Places in the city  

Safety in traffic  

• Lissa is on the bus. Bruno is on his bike. Alex is on the train.  

• How do you go to school? I go to school by bus.  



 

 

• My favorite means of transportation is the plane.  

• On my way to school there is ________.  

• How many stores/hospitals/schools/shops are there? There are two shops.  

• Sit on the back seat, use a seat belt, wear a helmet, cross the street at the cross walk, stop, look, 

listen. • On the street, I cross at the cross walk. On my bike I wear a helmet. In the car I wear a seat 

belt and I sit on the back seat.  

(Locais da cidade, os meios de transporte e a segurança no trânsito) 

Different places  

What’s your favorite season?  

What is the weather like?  

• Where are you going? When are you going? Who are you going with? I am going to ________. I am 

going in September/during summer. I am going with my parents.  

• Winter starts in June. Summer starts in December. Spring starts in September. Fall starts in March. It 

is January. It is winter. It is cold in England.  

• What’s your favorite season? It’s summer. Why? It’s hot. I like ice cream.  

• What’s the weather like? It’s rainy/cloudy/sunny/windy/snowy.  

(Viagens, estações do ano, clima, aquecimento global) 

What do you do on Mondays?  

Do you play computer games on Mondays?  

What is your favorite weekend activity?  

• What do you do on Mondays?  

I play soccer/go to the gym/ have jazz classes/have piano classes/go to karate classes/ swim/go to 

coding classes/visit my grandma/go to the mall/ go to the club.  

• Do you go to the shopping mall on Mondays? Yes, I do. No, I don’t.  

• Hi, I am ______. On Mondays, I plant trees. ______ plants trees on Mondays.  

• It’s summer in January. It’s hot.  

• I go to the club on weekends. I go to school on weekdays.  

(Atividades nos dias de semana e nos fins de semana) 

I like to help my family  

Be green  

What is it made of?  

• Do you feed your dog? Yes, I do. No, I don’t. What do you do to help your family? I wash the dishes 

at home.  

• Turn off the lights/use cloth napkins/save water and energy/ ride your bike and 

walk/reduce/reuse/recycle/ plant trees/have quick showers/carpool to school/use reusable bags for 

shopping/donate toys/turn off your computer.  



 

 

• Do you plant trees/use plastic bags for shopping/leave the tap on when washing the dishes/go to 

school by bike? No, I don’t plant trees but I have quick showers.  

• This is my _______. It is my favorite toy. It is made of plastic.  

(Tarefas domésticas, sustentabilidade, aquecimento global e materiais recicláveis) 

Recycled art  

What’s your favorite piece of art?  

What can you see?  

• It’s a dog. It’s made of metal. I like it. I don’t like it.  

• It has ________.  

• Is it green? Is there a triangle? What can you see? Who can you see? What can you see at the top? 

Are there flowers? Are there many colors? Do you like it? Why?  

• There are many flowers/fruits. I can see a _____. It’s green.  

• This is my/our favorite artwork. I/We can see colors blue, red, white. The artist is _______. He/she 

is from _______.  

(Arte feita de material reciclável e obras de pintores de diversas épocas) 

Visiting the sports center  

What can you play?  

Can you play chess?  

• I can run and I can ride a bike. I can run but I can’t ride a bike.  

• There are ________ people in the ________ team.  

• I can/can’t play _____ when it’s snowy/rainy/sunny/windy.  

• This is basketball. There are 5 people in the team. They are tall!  

• Can you play tennis? Yes, I can. No, I can’t. What sports can you play? I can play ______.  

(Atividades esportivas, habilidades e características físicas) 

 

ARTES  

• Elementos estruturais expressivos das linguagens artísticas.  

• Classificação das máscaras: figurativa, zoomórfica e antropomórfica.  

• Máscara como símbolo da linguagem teatral ocidental.  

• Qualidades da linha como configuração das formas diversas.  

• Conceito de dramaturgia.  

• História do princípio do teatro grego.  

• Formas teatrais: tragédia e comédia.  

• Elementos da linguagem dramática.  

• Profissões e profissionais relacionados com a produção teatral.  

• Classificação das cores: primárias e secundárias.  



 

 

• Composição e processo de produção de tintas.  

• Elementos da pintura.  

• Categorias de pintura: abstrata e figurativa.  

• Gêneros de pintura: paisagem.  

• Estrutura da composição visual: planos.  

• Elementos expressivos da linguagem visual: qualidades da linha.  

• Profissões e profissionais relacionados com a produção visual: fotografia e pintura.  

• Introdução à história da fotografia.  

• Elementos estruturais e expressivos da linguagem musical – eventos sonoros: o som musical e o 

ruído. • Conceito de paisagem sonora.  

• Sons onomatopeicos.  

 

MÚSICA 

 Pulsação rítmica. 

 Propriedades do som (altura, intensidade, timbre e duração). 

 Sonorização de histórias e criação de histórias sonoras. 

 Registro das histórias sonoras criadas (partitura), a partir de sinais gráficos definidos ou 

criados. Execução e gravação das histórias sonoras criadas. 

 Histórias sonoras e acompanhamento de músicas simples (com instrumentos confeccionados). 

 Conhecimento tímbrico dos diferentes instrumentos musicais. 

 Uso correto da voz – respiração, dicção e entonação. 

 Movimentação livre e criação de movimentos a partir de músicas variadas. 

 Cultura musical – audição de diferentes gêneros musicais, desde o erudito até o folclórico. 

 Orquestra sinfônica (instrumentos musicais e compositores eruditos). 

 Escala musical (escala ascendente e descendente).  

 Relação das notas da escala musical com palavras do vocabulário diário.  

 Audição de músicas da mídia que contém na sua letra o nome das notas musicais. 

 Transferência das notas da escala musical para a pauta. Leitura relativa e leitura em clave de 

sol. 

 Substituição e criação de letras sobre melodias simples. 

 Uso correto do aparelho fonador. Relaxamento e respiração. Dicção e entonação. 

 Estudo da flauta doce, na extensão de uma oitava. 

 Nomes e valores das notas musicais e pausas – semibreve à semicolcheia. 

 Grafia musical – leitura e escrita. 

 Ditado rítmico – compassos simples. 



 

 

 Execução em grupo com flauta doce em Uníssono e Cânone a duas vozes, envolvendo canções 

populares e folclóricas simples, com acompanhamento ou não de outros instrumentos. 

 Canções referentes a datas comemorativas. 

 

INFORMÁTICA 

 Digitação envolvendo atividades de aula, passeios e outros. 

 Segurança e autonomia em pesquisas na internet.  

 O que é um computador? 

 Partes do computador. 

 Conceitos (linguagem) – Hardware, Software, Link, Chat… 

 Desenvolver habilidades – Mouse e teclado. 

 Trocar papel de parede. 

 Criar pastas. 

 Organização de arquivos nos MEUS DOCUMENTOS. 

 Paint. 

 Bloco de notas. 

 WordPad. 

 Microsof Excel. 

 Internet – pesquisa. 

 E-mail: criar e enviar. 

 Jogos Educativos. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Jogos de corrida variada. 

 Percepção e Consciência Corporal. 

 Expressão corporal. 

 Posturas (Hábitos Posturais).  

 Vida Saudável. 

 Jogos em círculo. 

 Elementos de locomoção. 

 Cantigas de roda. 

 Jogos em linha. 

 Alongamento, flexibilidade. 

 Brinquedos Cantados. 

 Jogos variados. 



 

 

 Elementos Gímnicos (equilíbrio). 

 Exploração de movimentos com materiais. 

 

ADMINISTRANDO A VIDA 

 Valores e atitudes.  

 Emoções e sentimentos. 

 Diferenças (racial, social, econômica, sexual, religiosa). 

 Empatia. 

 Datas Comemorativas. 

 Composições familiares.  

 Relações interpessoais e intrapessoais.  

 Projeto anual sobre tema geral da escola.  

 

 


