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CURRÍCULO 2019  
CIÊNCIAS 3º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 
BATATAIS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO 
 

SUGESTÃO DE 
ATIVIDADES 

Matéria e 
energia 

3º 

(EF03CI01) Produzir diferentes sons a 
partir da vibração de variados objetos e 
identificar variáveis que influem nesse 
fenômeno a partir da investigação de 
objetos relacionados ao contexto e à 
cultura da escola/rede 

Produção de som   

 

Matéria e 
energia 

3º 

(EF03CI02) Experimentar e relatar o que 
ocorre com a passagem da luz através de 
objetos transparentes (copos, janelas de 
vidro, lentes, prismas, água etc.), no 
contato com superfícies polidas 
(espelhos) e na intersecção com objetos 
opacos (paredes, pratos, pessoas e 
outros objetos de uso cotidiano). 

Efeitos da luz nos materiais 
Saúde auditiva e visual 

Durante a experimentação, é 
importante propor a interação 
de objetos de diferentes 
superfícies com a luz. 
Objetos mais lisos e brilhantes 
têm maior capacidade de 
refletir luz. 

 

Matéria e 
energia 

3º 

(EF03CI03A) Elencar e discutir hábitos 
necessários para a manutenção da saúde 
auditiva e visual considerando as condições 
do ambiente em termos de som e luz. 
(EF03CI03B) Reconhecer condições 
ambientais prejudiciais à saúde auditiva e 
visual e identificar e promover hábitos 
saudáveis relacionados à prevenção e 
manutenção da saúde individual e coletiva 
no Estado de São Paulo.  

Produção de som 
Efeitos da luz nos materiais 

Saúde auditiva e visual 

Pode-se considerar dados e 
estatísticas relacionados às 
questões de saúde sobre a 
região, como, por exemplo, as 
enfermidades mais comuns 
ocasionadas pela poluição 
sonora ou pelo excesso de 
exposição dos olhos à luz solar, e 
quais atitudes preventivas são as 
mais indicadas. 

 

Vida e 
evolução 

3º 

(EF03CI04) Identificare representar 
características sobre o modo de vida (o que 
comem, como se reproduzem, como se 
deslocam etc.) dos animais mais comuns do 

Características e 
desenvolvimento dos animais 

Comparar as diferentes 
formas de reprodução dos 
seres vivos, diferenciando a 
reprodução sexuada da 
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seu convívio ou conhecidos em visitas, 
exposições, atividades práticas de campo e 
ainda seres que se encontram em ambientes 
distantes de São Paulo. 

assexuada. 

Vida e 
evolução 

3º 

(EF03CI05) Descrever e comunicar as 
alterações que ocorrem desde o 
nascimento e em diferentes fases da 
vida, comparar as mudanças que 
ocorrem de uma fase a outra em animais 
de diferentes meios terrestres ou 
aquáticos, inclusive o ser humano. 

Características e 
desenvolvimento dos animais 

É possível também abordar as 
características de animais que 
representam a fauna local, 
identificando as fases do seu 
ciclo de vida e as 
consequências da 
interferência humana neste 
ciclo e no meio onde vivem. 

 

Vida e 
evolução 

3º 

(EFOSC06)  
1) Identificar os grupos alimentares que 
fazem parte de uma alimentação 
saudável e equilibrada;  
2) Levar os alunos a conhecer seus 
próprios hábitos alimentares;  
3) Desenvolver consciência crítica a 
respeito de hábitos alimentares 

Hábitos Alimentares 

Utilizar a 
Lei n° 11.947/2009 – PNAE – 
Programa Nacional de 
Alimentação Escolar e as 
Diretrizes da 
Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição 

 

Vida e 
evolução 

3º 

(EF03CI06A) Identificar alguns animais da 
Mata Atlântica subsidiando a 
organização de grupos com base em 
características externas comuns 
(presença de penas, pêlos, escamas, 
bico, garras, antenas, patas etc.). 
(EF03CI06B)  Reconhecer a participação 
dos animais no meio ambiente, suas 
atividades e hábitos e na vida humana.  

Características e 
desenvolvimento dos animais 

  

 

Terra e 
Universo 

3º 

(EF03CI07) Identificar características da 
Terra (como seu formato esférico, a 
presença de água, solo etc.), com base 
na observação, manipulação e 

Características da Terra 
Observação do céu 

Por meio da observação é 
possível descobrir 
regularidades da natureza. 
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comparação de diferentes fontes de 
informação oriundas do hábito cotidiano 
e da cultura, até formas de 
representação mais sistematizadas do 
planeta (mapas, globos, fotografias etc.). 

Terra e 
Universo 

3º 

(EF03CI08) Observar, identificar e 
registrar os períodos diários (dia e/ou 
noite) em que o Sol, demais estrelas, Lua 
e planetas estão visíveis no céu. 

Características da Terra 
Observação do céu 

É possívelutilizar como 
referência aos ciclos do sol, da 
lua e das estrelas aqueles 
relacionados a cultura, e aos 
ciclos produtivos na vida do 
campo, no mar, nos rios, etc. 
É importante contextualizar o 
dia e a noite com referência 
ao movimento de rotação da 
Terra em torno de seu eixo. 
Relacionar o movimento da 
Lua no espaço com os 
movimentos de translação e 
rotação. 

 

Terra e 
Universo 

3º 

(EF03CI09) Classificar diferentes 
amostras de solo do entorno da escola e 
reconhecer suas características como 
cor, textura, cheiro, tamanho das 
partículas, permeabilidade etc. 

Características da Terra 
Usos do solo 

Dialogar sobre a composição e 
o processo de formação dos 
solos.       

 

Terra e 
Universo 

3º 

(EF03CI10) Reconhecer e classificar as 
características do solo de sua cidade, 
permitindo desta forma, a identificação 
dos diferentes usos do solo (plantação e 
extração de materiais, dentre outras 
possibilidades), sua importância para a 
agricultura e para a vida.             

Características da Terra 
Usos do solo 

Terra e Universo 
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CURRÍCULO 20 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 
BATATAIS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO 
 

SUGESTÃO DE 
ATIVIDADES 

O sujeito e 
seu lugar 

no mundo 
3º 

(EF03GE01A) Identificar a diversidade 
social existente na comunidade, 
comparando diferentes aspectos culturais 
dos grupos sociais presentes na escola e 
em seu entorno, no bairro e moradia nos 
espaços rurais e urbanos; 
(EF03GE01B) Reconhecer os aspectos 
culturais dos povos indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, 
ciganos, entre outros que vivem em 
diferentes espaços: cidade, campo, 
florestas, comunidades, grupos, 
comparando as diferenças e as 
semelhanças entre os seus lugares de 
vivência;  

A cidade e o campo: 
aproximações e diferenças 

Na elaboração do currículo, 
ao trabalhar os grupos sociais, 
é importante considerar os 
lugares de vivência de cada 
grupo, buscando identificar 
sua contribuição cultural, 
social e econômica. Pode-se, 
então, considerar incluir 
povos e comunidades 
tradicionais que habitavam a 
região, a fim de identificar as 
contribuições culturais e 
sociais desses povos para o 
seu lugar. Há, aqui, 
oportunidade de trabalho 
interdisciplinar com as 
habilidades (EF03LP25), 
(EF35LP20), (EF03LP26), da 
Língua Portuguesa; 
(EF03MA26), (EF03MA27), 
EF03MA28), da Matemática; 
(EF03CI06), (EF03CI09), de 
Ciências; e (EF03HI03), da 
História, associadas à coleta, 
leitura, comparação e 
interpretação de dados, com 

 

CURRICULO 2019 

GEOGRAFIA 3º ANO 
 

GEOGRAFIA 3º ANO 
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apoio de recursos 
multissemióticos, incluindo 
gráficos e tabelas. Há, 
também, oportunidade de 
trabalho com as habilidades 
(EF35LP11), da Língua 
Portuguesa; (EF03HI07) e 
(EF03HI08), da História, no 
que se refere especificamente 
a identificação de 
características regionais, 
urbanas e rurais da fala, 
respeitando as diversas 
variedades linguísticas. 

O sujeito e 
seu lugar 

no mundo 
3º 

(EF03GE02) Identificar, em seus lugares 
de vivência, marcas de contribuição 
cultural e econômica de grupos sociais de 
diferentes origens e em diferentes 
tempos; 

A cidade e o campo: 
aproximações e diferenças 

 Na elaboração do currículo, 
pode-se considerar incluir as 
origens dos grupos sociais que 
contribuíram cultural e 
economicamente para o lugar 
de vivência do aluno — as 
comunidades tradicionais que 
habitavam a região e também 
os povos provenientes dos 
novos fluxos migratórios. É 
importante também 
reconhecer os diferentes 
modos de vida das 
populações em distintos locais 
e os traços culturais que cada 
grupo empresta ao lugar. 
Pode-se, ainda, trabalhar com 
as histórias familiares e com a 
história do município para 
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reconhecer a importância que 
cada grupo tem no lugar e na 
região. O desenvolvimento 
dessa habilidade promove a 
dimensão da identidade e 
diversidade cultural da 
competência geral 3 da BNCC. 
Há, aqui, oportunidade de 
trabalho interdisciplinar com 
as habilidades (EF15AR25), da 
Arte; e (EF03GE02), da 
Geografia, associadas ao 
reconhecimento do 
patrimônio histórico e cultural 

O sujeito e 
seu lugar 

no mundo 
3º 

(EF03GE03) Reconhecer os diferentes 
modos de vida de povos e comunidades 
tradicionais em distintos lugares e 
relacionar semelhanças e diferenças; 

A cidade e o campo: 
aproximações e diferenças 

Na elaboração do currículo, 
pode-se considerar o estudo 
dos diferentes modos de vida 
de povos tradicionais em 
distintos lugares, e também 
os grupos sociais que vivem, 
trabalham e contribuem para 
o desenvolvimento do país, 
como as comunidades 
extrativistas, ribeirinhas e as 
comunidades de agricultura 
familiar. É possível apresentar 
os variados aspectos dos 
modos de vida, diferenciando 
desde os hábitos alimentares 
e aspectos de moradias até as 
tradições de cada 
comunidade e grupo étnico 
com representação no 
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território brasileiro. Esta 
habilidade permite trabalhar 
com o respeito à diversidade 
cultural e promove a 
consciência multicultural 
indicada pela competência 
geral 3 da BNCC. 

Conexões e 
escalas 

3º 

(EF03GE04A) Reconhecer o que são 
processos naturais, históricos e culturais a 
partir de seu lugar de vivência; 
(EF03GE04B) Explicar como os processos 
naturais, históricos e culturais atuam na 
produção e na mudança das paisagens 
nos seus lugares de vivência, 
comparando-os a outros lugares; 

Paisagens naturais e 
antrópicas em transformação 

A discussão de temas 
socioambientais pode 
contribuir para a formação de 
sujeitos críticos e atuantes, 
capazes de construir 
interpretações, 
entendimentos e de exercer 
protagonismo na realidade 
vivida. O estudo da paisagem 
pode ser inserido a partir da 
relação com o lugar, visto que 
essa categoria está sendo 
trabalhada desde o 1º ano. Na 
elaboração do currículo, 
pode-se considerar o uso de 
fotografias para problematizar 
em primeiro plano a paisagem 
como algo do visível, com 
destaque para os elementos 
naturais e culturais presentes 
na paisagem, de forma a 
garantir que ela seja 
compreendida como produto 
da ação humana. 

 

Mundo do 
trabalho 

3º 
(EF03GE05) Identificar alimentos, 
minerais e outros produtos cultivados e 

Matéria-prima e indústria 
 Na elaboração do currículo, 
deve-se levar em conta que o 
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extraídos da natureza, comparando as 
atividades de trabalho em diferentes 
lugares. 

trabalho transforma a 
paisagem e pode ser um 
elemento articulador no 
processo de ensino, sendo 
interessante abordar o que 
muda na paisagem de um 
lugar, cidade ou região com a 
extração de matéria-prima, 
bem como quais são os tipos 
de matéria-prima: identificar 
alimentos, minerais e outros 
produtos cultivados e 
extraídos da natureza, 
comparando as atividades de 
trabalho em diferentes 
lugares. Pode-se também 
considerar apresentar os 
diferentes tipos de indústria 
existentes na região onde o 
estudante está inserido para 
garantir a inclusão de 
pautas/temas locais que 
podem ajudar a compreender 
a dinâmica industrial e o 
mundo do trabalho. Há, aqui, 
oportunidade de trabalho 
interdisciplinar, com a 
habilidade (EF03CI10), de 
Ciências, no que se refere à 
identificação de diferenças no 
solo e agricultura de diversos 
locais e seu impacto na vida. 
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Formas de 
representa

ção e 
pensament
o espacial 

3º 

(EF03GE06A) Reconhecer imagens 
bidimensionais e tridimensionais 
comparando as diferenças; 
(EF03GE06B) Interpretar diferentes tipos 
de representação cartográfica a partir do 
plano bidimensional (mapa) e 
tridimensional (maquete), tendo como 
referência o seu lugar de vivência; 

Representações cartográficas 

 A alfabetização cartográfica 
supõe o desenvolvimento de 
noções como a visão oblíqua e 
a visão vertical (trabalhadas 
na habilidade EF02GE09) para 
trabalhar com imagens 
tridimensionais (maquete) e 
imagens bidimensionais, 
como mapas, cartas e croquis. 
As habilidades (EF03GE06) e 
(EF03GE07) compõem feições 
próximas na aprendizagem 
desta habilidade e, por essa 
razão, pode ser interessante 
que sejam trabalhadas 
integradas na elaboração do 
currículo, a fim de garantir a 
problematização necessária 
para a alfabetização 
cartográfica prevista para esta 
etapa. Há, aqui, oportunidade 
de trabalho interdisciplinar, 
com as habilidades 
(EF03MA19), da Matemática; 
(EF03CI07), de Ciências; e 
(EF03HI09), da História, no 
que se refere à compreensão 
e utilização da linguagem 
cartográfica. 

 

Formas de 
representa

ção e 
pensament

3º 

(EF03GE07) Reconhecer e elaborar 
legendas com símbolos (ponto, linha, 
área entre outros) de diversos tipos de 
representações em diferentes escalas 

Representações cartográficas 

 Na elaboração do currículo, 
considerando a proximidade 
desta habilidade com a 
(EF03GE06), é importante 
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o espacial cartográficas; apresentar o alfabeto 
cartográfico (ponto, linha e 
área), a construção da noção 
de legenda, proporção e 
escala para garantir a 
compreensão da lateralidade. 
Pode-se considerar identificar 
e interpretar imagens 
bidimensionais (legendas em 
mapas, plantas e croquis) e 
também em modelos 
tridimensionais (legendas de 
maquetes) em diferentes 
tipos de representação 
cartográfica partindo do que 
está próximo do estudante, 
como a sala de aula e a 
escola, para, então, incluir o 
que está mais distante. Ao 
apresentar imagens 
bidimensionais, é interessante 
considerar o uso de 
tecnologias como fotografias 
aéreas e imagens de satélites. 
Há, aqui, oportunidade de 
trabalho interdisciplinar, com 
as habilidades (EF03MA19), 
da Matemática; (EF03CI07), 
da Ciência; e (EF03HI09), da 
História, no que se refere a 
compreensão e utilização da 
linguagem cartográfica. 
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Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

3º 

(EF03GE08A) Relacionar a produção de 
lixo e de resíduos sólidos em diferentes 
lugares de vivência (moradia, escola, 
bairro e/ou comunidade entre outros) 
decorrentes do consumo excessivo aos 
problemas socioambientais; 
(EF03GE08B) Construir propostas para o 
consumo consciente e responsável, 
considerando a ampliação de hábitos, 
atitudes e comportamento de redução, 
reuso e reciclagem de materiais 
consumidos em casa, na escola, bairro 
e/ou comunidade entre outros; 

Produção, circulação e 
consumo 

 Na elaboração do currículo, 
pode-se contemplar 
habilidades relacionadas à 
associação entre a produção 
de lixo doméstico e também 
do lixo da escola e o consumo 
excessivo, a fim de que o 
aluno possa construir 
propostas para um consumo 
consciente, considerando a 
ampliação de hábitos de 
redução, reuso e 
reciclagem/descarte de 
materiais consumidos em 
casa, na escola e/ou no 
entorno. É possível considerar 
a relação dos resíduos com a 
poluição e, para tanto, utilizar 
outras linguagens, como 
músicas, reportagens, 
fotografias e imagens, 
exercitando o 
multiletramento do aluno. 

 

Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

3º 

(EF03GE09) Analisar a distribuição, 
disponibilidade e os diferentes usos da 
água em atividades cotidianas e 
econômicas, compreendendo a 
importância de criar hábitos, atitudes e 
comportamentos responsáveis no uso 
dos recursos naturais e colocando em 
prática ações sustentáveis; 

Impactos das atividades 
humanas 

 A questão ambiental, neste 
ano, aparece com dois 
grandes destaques: o lixo e a 
água. É importante considerar 
a água como recurso e 
apresentar ao estudante sua 
dinâmica e importância para a 
vida (consumo e indústria). Na 
elaboração do currículo, 
pode-se contemplar 
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habilidades relativas à 
discussão dos problemas 
ambientais provocados pelo 
uso dos recursos naturais, 
especialmente da água, na 
agricultura, na indústria e nas 
atividades cotidianas. Pode-
se, também, privilegiar o 
questionamento quanto ao 
destino da água descartada 
pela indústria e, ainda, quanto 
à distribuição, disponibilidade 
e utilização de água no espaço 
vivido, na cidade e no planeta 
face às suas condições 
naturais de oferta e obtenção. 
É possível, ainda, identificar 
os cuidados necessários para 
utilização da água na 
agricultura. O 
desenvolvimento de temas 
desta habilidade permite a 
construção de elementos 
sobre a responsabilidade com 
o ambiente, uma vez que 
pondera as consequências das 
ações do homem sobre o 
meio. Esse conjunto de temas 
favorece a articulação do 
trabalho com a competência 
geral 10, em sua dimensão de 
responsabilidade e cidadania 
para o aluno conhecer 
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princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

3º 

(EF03GE10) Reconhecer a importância da 
água para a agricultura, pecuária e 
geração de energia em diferentes lugares, 
relacionando aos impactos 
socioambientais 

Impactos das atividades 
humanas 

 Esta habilidade, assim como a 
(EF03GE09), referem-se à 
temática da água. Na 
elaboração do currículo, 
pode-se contemplar 
habilidades que permitam ao 
aluno compreender a 
importância da água, desde a 
alimentação, cultivo de 
plantas até a geração de 
energia, agricultura e 
potabilidade. Pode-se, ainda, 
explicitar habilidades 
relacionadas ao debate sobre 
o impacto das atividades 
econômicas urbanas e rurais 
sobre o ambiente físico-
natural. 

 

Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

3º 

(EF03GE11) Comparar os impactos 
socioambientais (erosão, deslizamento, 
escoamento superficial entre outros) em 
diferentes lugares, relacionando as 
mudanças ocorridas nos espaços urbanos 
e rurais, em decorrência das atividades 
econômicas; 

Impactos das atividades 
humanas 

 Na elaboração do currículo, é 
possível propor habilidades 
que assegurem ao aluno a 
identificação, de problemas 
ambientais a partir da escala 
local para compreender, 
posteriormente, o tema em 
outras escalas, como a região, 
o país e até os problemas 
ambientais que afetam o 
planeta todo. É importante 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

reconhecer que os temas 
relacionados a esta habilidade 
são referentes a impactos 
ambientais rurais e urbanos. 
O aluno deve, por exemplo, se 
conscientizar de que, seja nos 
grandes centros urbanos ou 
pequenos municípios, as 
cidades começaram a abrigar 
um enorme contingente 
populacional, sofrendo muitas 
alterações ambientais. 

O sujeito e 
seu lugar 

no mundo 
3º 

(EF03GE12) Comparar modos de vida 
indígena, quilombola, caiçara, ribeirinhos 
entre outros, ao do próprio estudante, a 
partir de diferentes aspectos culturais 
(exemplo: moradia, alimentação, 
vestuário, tradições e costumes) 

A cidade e o campo: 
aproximações e diferenças 

Na elaboração do currículo, 
pode-se considerar o estudo dos 
diferentes modos de vida de 
povos tradicionais em distintos 
lugares, e também os grupos 
sociais que vivem, trabalham e 
contribuem para o 
desenvolvimento do país, como 
as comunidades extrativistas, 
ribeirinhas e as comunidades de 
agricultura familiar. É possível 
apresentar os variados aspectos 
dos modos de vida, 
diferenciando desde os hábitos 
alimentares e aspectos de 
moradias até as tradições de 
cada comunidade e grupo étnico 
com representação no território 
brasileiro. Esta habilidade 
permite trabalhar com o respeito 
à diversidade cultural e promove 
a consciência multicultural 
indicada pela competência geral 
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3 da BNCC. 

Mundo do 
trabalho 

3º 

(EF03GE13) Identificar as atividades 
econômicas existentes no lugar de 
vivência, estabelecendo comparações 
entre as atividades desenvolvidas nos 
espaços urbanos e rurais; 

Matéria-prima e indústria 

 Na elaboração do currículo, 
deve-se levar em conta que o 
trabalho transforma a 
paisagem e pode ser um 
elemento articulador no 
processo de ensino, sendo 
interessante abordar o que 
muda na paisagem de um 
lugar, cidade ou região com a 
extração de matéria-prima, 
bem como quais são os tipos 
de matéria-prima: identificar 
alimentos, minerais e outros 
produtos cultivados e 
extraídos da natureza, 
comparando as atividades de 
trabalho em diferentes 
lugares. Pode-se também 
considerar apresentar os 
diferentes tipos de indústria 
existentes na região onde o 
estudante está inserido para 
garantir a inclusão de 
pautas/temas locais que 
podem ajudar a compreender 
a dinâmica industrial e o 
mundo do trabalho. Há, aqui, 
oportunidade de trabalho 
interdisciplinar, com a 
habilidade (EF03CI10), de 
Ciências, no que se refere à 
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identificação de diferenças no 
solo e agricultura de diversos 
locais e seu impacto na vida. 

Mundo do 
trabalho 

3º 

(EF03GE14) Reconhecer os processos 
produtivos de alimentos e produtos 
consumidos no cotidiano, derivados da 
agricultura e extrativismo em diferentes 
lugares 

Matéria-prima e indústria 

 Na elaboração do currículo, 
deve-se levar em conta que o 
trabalho transforma a 
paisagem e pode ser um 
elemento articulador no 
processo de ensino, sendo 
interessante abordar o que 
muda na paisagem de um 
lugar, cidade ou região com a 
extração de matéria-prima, 
bem como quais são os tipos 
de matéria-prima: identificar 
alimentos, minerais e outros 
produtos cultivados e 
extraídos da natureza, 
comparando as atividades de 
trabalho em diferentes 
lugares. Pode-se também 
considerar apresentar os 
diferentes tipos de indústria 
existentes na região onde o 
estudante está inserido para 
garantir a inclusão de 
pautas/temas locais que 
podem ajudar a compreender 
a dinâmica industrial e o 
mundo do trabalho. Há, aqui, 
oportunidade de trabalho 
interdisciplinar, com a 
habilidade (EF03CI10), de 
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Ciências, no que se refere à 
identificação de diferenças no 
solo e agricultura de diversos 
locais e seu impacto na vida. 

Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

3º 

(EF03GE15) Analisar a atuação de 
diferentes grupos sociais em relação ao 
enfrentamento dos problemas 
socioambientais em diferentes lugares 

Produção, circulação e 
consumo 

 Na elaboração do currículo, 
pode-se contemplar 
habilidades relacionadas à 
associação entre a produção 
de lixo doméstico e também 
do lixo da escola e o consumo 
excessivo, a fim de que o 
aluno possa construir 
propostas para um consumo 
consciente, considerando a 
ampliação de hábitos de 
redução, reuso e 
reciclagem/descarte de 
materiais consumidos em 
casa, na escola e/ou no 
entorno. É possível considerar 
a relação dos resíduos com a 
poluição e, para tanto, utilizar 
outras linguagens, como 
músicas, reportagens, 
fotografias e imagens, 
exercitando o 
multiletramento do aluno. 
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Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

3º 

(EF03GE16) Reconhecer os principais 
recursos naturais presentes no município 
e no Estado de São Paulo, relacionando 
aos problemas socioambientais; 

Impactos das atividades 
humanas 

A questão ambiental, neste 
ano, aparece com dois 
grandes destaques: o lixo e a 
água. É importante considerar 
a água como recurso e 
apresentar ao estudante sua 
dinâmica e importância para a 
vida (consumo e indústria). Na 
elaboração do currículo, 
pode-se contemplar 
habilidades relativas à 
discussão dos problemas 
ambientais provocados pelo 
uso dos recursos naturais, 
especialmente da água, na 
agricultura, na indústria e nas 
atividades cotidianas. Pode-
se, também, privilegiar o 
questionamento quanto ao 
destino da água descartada 
pela indústria e, ainda, quanto 
à distribuição, disponibilidade 
e utilização de água no espaço 
vivido, na cidade e no planeta 
face às suas condições 
naturais de oferta e obtenção. 
É possível, ainda, identificar 
os cuidados necessários para 
utilização da água na 
agricultura. O 
desenvolvimento de temas 
desta habilidade permite a 
construção de elementos 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

sobre a responsabilidade com 
o ambiente, uma vez que 
pondera as consequências das 
ações do homem sobre o 
meio. Esse conjunto de temas 
favorece a articulação do 
trabalho com a competência 
geral 10, em sua dimensão de 
responsabilidade e cidadania 
para o aluno conhecer 
princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

3º 

(EF03GE17) Conhecer projetos e ações 
sustentáveis no seu município e no 
Estado de São Paulo, relacionando-os 
com a preservação e conservação das 
nascentes e matas ciliares; 

Impactos das atividades 
humanas 

 
 Esta habilidade, assim como a 
(EF03GE09), referem-se à 
temática da água. Na 
elaboração do currículo, 
pode-se contemplar 
habilidades que permitam ao 
aluno compreender a 
importância da água, desde a 
alimentação, cultivo de 
plantas até a geração de 
energia, agricultura e 
potabilidade. Pode-se, ainda, 
explicitar habilidades 
relacionadas ao debate sobre 
o impacto das atividades 
econômicas urbanas e rurais 
sobre o ambiente físico-
natural. 
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CURRÍCULO 2019  
HISTORIA3º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 
BATATAIS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO 
 

SUGESTÃO DE 
ATIVIDADES 

As pessoas e 
os grupos 

que 
compõem a 
cidade e o 
município 

3º 

(EF03HI01) Identificar os grupos 
populacionais que formam a cidade, o 
município e a região, as relações 
estabelecidas entre eles e os eventos que 
marcam a formação da cidade, como 
fenômenos migratórios (vida rural/vida 
urbana), desmatamentos, 
estabelecimento de grandes empresas 
etc. 

O “Eu”, o “Outro” e os 
diferentes grupos sociais e 

étnicos que compõem a 
cidade e os municípios: os 
desafios sociais, culturais e 
ambientais do lugar onde 

vive. 

 

 

As pessoas e 
os grupos 

que 
compõem a 
cidade e o 
município 

3º 

(EF03HI02) Selecionar, por meio da 
consulta de fontes de diferentes 
naturezas, e registrar acontecimentos 
ocorridos ao longo do tempo na cidade 
ou região em que vive. 

O “Eu”, o “Outro” e os 
diferentes grupos sociais e 

étnicos que compõem a 
cidade e os municípios: os 
desafios sociais, culturais e 
ambientais do lugar onde 

vive. 

 

 

As pessoas e 
os grupos 

que 
compõem a 
cidade e o 
município 

3º 

(EF03HI03)Identificar e comparar pontos 
de vista em relação a eventos 
significativos do local em que vive, 
aspectos relacionados a condições sociais 
e à presença de diferentes grupos sociais 
e culturais, com especial destaque para as 
culturas africanas, indígenas e de 
migrantes. 

O “Eu”, o “Outro” e os 
diferentes grupos sociais e 

étnicos que compõem a 
cidade e os municípios: os 
desafios sociais, culturais e 
ambientais do lugar onde 

vive. 

 

 

As pessoas e 
os grupos 

que 
3º 

(EF03HI04) Identificar os patrimônios 
históricos e culturais de sua cidade ou 
região e discutir as razões culturais, 

Os patrimônios históricos e 
culturais da cidade e/ou do 

município em que vive. 
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compõem a 

cidade e o 
município 

 

sociais e políticas para que assim sejam 
considerados. 

O lugar em 
que vive 

3º 
(EF03HI05) Identificar os marcos 
históricos do lugar em que vive e 
compreender seus significados. 

A produção dos marcos da 
memória: os lugares de 
memória (ruas, praças, 
escolas, monumentos, 

museus etc.). 

Nesta habilidade é necessário 
identificar os lugares que 
representam ou preservam a 
memória e a história da 
cidade, tais quais 
monumentos, arquivo 
municipal, centros de 
documentação, museus e 
outros lugares com tal 
significado. 

 

O lugar em 
que vive 

3º 

(EF03HI06) Identificar os registros de 
memória na cidade (nomes de ruas, 
monumentos, edifícios etc.), discutindo 
os critérios que explicam a escolha desses 
nomes. 

A produção dos marcos da 
memória: os lugares de 
memória (ruas, praças, 
escolas, monumentos, 

museus etc.). 

 

 

O lugar em 
que vive 

3º 

(EF03HI07) Identificar semelhanças e 
diferenças existentes entre comunidades 
de sua cidade ou região, e descrever o 
papel dos diferentes grupos sociais que as 
formam. 

A produção dos marcos da 
memória: formação cultural 

da população. 
 

 

O lugar em 
que vive 

 
3º 

(EF03HI08) Identificar modos de vida na 
cidade e no campo no presente, 
comparando-os com os do passado. 

A produção dos marcos da 
memória: a cidade e o campo, 
aproximações e diferenças. 
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A noção de 
espaço 

público e 
privado 

 
 

 

3º 

EF03HI09A) Identificar os espaços 
públicos e serviços essenciais, do seu 
bairro ou região, tais quais escolas, 
hospitais, Câmara dos Vereadores, 
Prefeitura. 
(EF03HI09B) Reconhecer as funções 
desses espaços e serviços públicos, bem 
como os problemas decorrentes da fala 
deles. 

A cidade, seus espaços 
públicos e privados e suas 

áreas de conservação 
ambiental. 

 

 

A noção de 
espaço 

público e 
privado 

3º 

(EF03HI10) Identificar as diferenças entre 
o espaço doméstico, os espaços públicos 
e as áreas de conservação ambiental, 
compreendendo a importância dessa 
distinção. 

A cidade, seus espaços 
públicos e privados e suas 

áreas de conservação 
ambiental. 

 

 

A noção de 
espaço 

público e 
privado 

3º 

(EF03HI11) Identificar diferenças entre 
formas de trabalho realizadas na cidade e 
no campo, considerando também o uso 
da tecnologia nesses diferentes 
contextos. 

A cidade e suas atividades: 
trabalho, cultura e lazer.  

 

A noção de 
espaço 

público e 
privado 

3º 

(EF03HI12) Comparar as relações de 
trabalho e lazer do presente com as de 
outros tempos e espaços, analisando 
mudanças e permanências. 

A cidade e suas atividades: 
trabalho, cultura e lazer.  

 

As pessoas e 
os grupos 

que 
compõem a 
cidade e o 
município 

3º 

(EF03HI13*) Identificar e reconhecer 
histórias de mulheres e o seu 
protagonismo no município, região e/ou 
lugares de vivência. 

O “Eu”, o “Outro” e os 
diferentes grupos sociais e 

étnicos que compõem a 
cidade e os municípios: os 
desafios sociais, culturais e 
ambientais do lugar onde 

vive. 
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CURRÍCULO 2019 
 LÍNGUA PORTUGUESA3º ANO 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 
BATATAIS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO 
SUGESTÕES DE 

ATIVIDADES 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

3º 

(EF03LP01) Grafar corretamente palavras 
com correspondências regulares 
contextuais – r/rr, m (p/b), o/u - e/i (final 
em oxítonas) e correspondências 
morfológico-gramaticais - u/l (final de 
verbos), am/ão, na (re)escrita de textos 
de diferentes gêneros. 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

Esta habilidade trata dos casos 
em que o contexto interno da 
palavra é que determina que 
letra usar em sua grafia nos 
casos citados pela habilidade. 
Levar o aluno a construir 
regras é a estratégia indicada, 
e pode ocorrer pela análise 
comparativa das ocorrências 
em listas de palavras, 
favorecendo a antecipação do 
contexto em que é correto 
usar uma ou outra letra (ex: 
M/P/B), o que o contribui para 
a compreensão da regra. 

 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

3º 

(EF03LP02A) Grafar corretamente 
palavras com correspondências regulares 
morfológico-gramaticais - U e L (verbos), 
AM e ÃO e  
(EF03LP02B) Acentuar palavras de uso 
frequente na produção escrita de 
diferentes gêneros. 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

Para desenvolver esta 
habilidade, que diz respeito a 
reconhecer, compreender e 
registrar palavras com 
diferentes esquemas silábicos, 
é indicado que não haja 
controle das escritas 
espontâneas dos alunos desde 
o 1º ano. Durante o processo 
de produção, escrevendo o 
que desejam, eles entram em 
contato com dúvidas 
ortográficas, o que é positivo 
para a aprendizagem. 
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Todos os 
campos de 
atuação 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

3º 

(EF03LP03A) Grafar corretamente 
palavras com marcas de nasalização. 
(EF03LP03B) Eliminar erros ortográficos 
por interferência da fala, na escrita de 
textos de diferentes gêneros. 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

Para a efetivação da 
habilidade, que consiste em 
compreender e registrar a 
grafia de diferentes palavras, 
é preciso analisar listas de 
palavras com ocorrências que 
possam gerar dúvidas. 

 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

3º 

(EF03LP04) Acentuar corretamente 
palavras de uso frequente e 
proparoxítonas, na produção escrita de 
textos de diferentes gêneros. 

Conhecimento das diversas 
grafias do alfabeto/ 

Acentuação 

O trabalho de classificação de 
palavras pelo número de 
sílabas faz sentido em função 
da compreensão das regras de 
acentuação da Língua.  

 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

3º 

(EF03LP05) Identificar o número de 
sílabas de palavras, classificando-as em 
monossílabas, dissílabas, trissílabas e 
polissílabas para compreender as regras 
de acentuação das palavras. 

Segmentação de 
palavras/Classificação de 
palavras por número de 

sílabas 

O trabalho de classificação de 
palavras pela posição da sílaba 
tônica faz sentido em função 
da compreensão das regras de 
acentuação da Língua.  

 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

3º 

(EF03LP06A) Identificar a sílaba tônica 
em palavras. 
(EF03LP06B) Classificar as sílabas tônicas 
em oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas, para compreender as 
regras de acentuação de palavras. 

Construção do sistema 
alfabético 

O trabalho com as regras de 
acentuação gráfica inicia-se a 
partir da compreensão das 
proparoxítonas, pois para essa 
regra não há exceções. 

 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

3º 

(EF03LP07) Analisar os efeitos de sentido 
provocados pelo uso da pontuação, na 
leitura de diferentes gêneros (ponto 
final, ponto de interrogação, ponto de 
exclamação, dois-pontos e travessão). 

Pontuação 

O uso da pontuação no texto 
está relacionado - 
especialmente - aos efeitos de 
sentido que o 
escritor/produtor do texto 
quer causar em seu leitor, o 
que requer uma atenção 
especial do professor para 
esse aspecto. 

 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

3º 

(EF03LP08) Compreender a função de 
elementos gramaticais como 
substantivos, adjetivos e verbos, na 
articulação das ideias do texto, na leitura 

Morfologia 

A identificação e a 
classificação de elementos 
gramaticais, em um texto ou 
de maneira isolada, nada 
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de diferentes gêneros. contribui para o 
desenvolvimento das 
competências leitora e 
escritora. A compreensão da 
função desses elementos nos 
diferentes gêneros é o que 
desenvolve a competência 
discursiva. Por exemplo, 
compreender o uso de 
adjetivação em um conto ao 
analisar as características de 
personagens e ambientes ou 
em uma resenha, ao qualificar 
ou desqualificar um produto 
cultural.  

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

3º 

(EF03LP09) Compreender a função de 
adjetivos e locuções adjetivas na leitura 
de diferentes gêneros, como nos contos, 
para a caracterização de personagens e 
ambientes. 

Morfossintaxe 

A habilidade prevê reconhecer 
o adjetivo como a classe de 
palavra que atribui 
características aos 
substantivos. É interessante 
prever um trabalho reflexivo, 
com base em inventários, de 
observação, análise, 
comparação e levantamento 
de regularidades que 
caracterizem essa classe de 
palavras; usar os saberes 
gramaticais como ferramentas 
de constituição da legibilidade 
do texto. 

 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

3º 

(EF03LP10) Atribuir sentido a palavras 
pouco familiares ou frequentes, como 
por exemplo, palavras com prefixos 
(in/im- completo, pre-conceito) e sufixos 
( rápida- mente, pe -zinho), 
considerando o contexto em que as 

Morfologia 

A compreensão do sentido de 
palavras pouco familiares, que 
aparecem em diferentes 
textos, requer - na maioria das 
vezes - uma releitura do texto 
para a apreensão de seu 
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palavras estão inseridas no texto. sentido. Em alguns casos, a 
análise de prefixos e sufixos 
pode ajudar o aluno na 
compreensão de um novo 
termo, a partir da análise da 
palavra que o gerou, como 
por exemplo: tempo - 
temporal - atemporal.  

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 
3º 

(EF03LP11) Ler receitas, instruções de 
montagem, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, 
compreendendo a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo 
próprio de cada gênero (predomínio de 
verbos no imperativo, por exemplo), 
com autonomia. 

Compreensão em leitura 

Trata-se de uma habilidade 
complexa, que precisa 
considerar tanto o trabalho 
com as habilidades de leitura 
quanto as características de 
cada um dos gêneros 
(organização interna; marcas 
linguísticas; conteúdo 
temático) e dos textos 
instrucionais a serem lidos. 
Atentar para o fato de que o 
trabalho previsto é com 
autonomia. 

 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 
3º 

(EF03LP12) Ler cartas pessoais, diários, 
dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana que expressem sentimentos e 
opiniões, considerando a situação 
comunicativa, o tema/ assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do 
gênero, com autonomia. 

Compreensão em leitura 

Trata-se de uma habilidade 
complexa, que precisa 
considerar tanto o trabalho 
com as habilidades de leitura 
quanto as características dos 
gêneros carta pessoal e diário 
(organização interna; marcas 
linguísticas; conteúdo 
temático) e dos textos 
específicos a serem lidos. 
Atentar para o fato de que o 
trabalho previsto é com 
autonomia. 

 

Todos os 
campos de 

Produção de 
textos 

3º 
(EF03LP13A) Planejar a produção escrita 
de cartas pessoais, diários, dentre outros 

Escrita colaborativa 
Trata-se de uma habilidade 
que articula a produção  
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atuação (escrita 
compartilhada e 

autônoma) 

gêneros do campo da vida cotidiana que 
expressam sentimentos e opiniões, 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/ assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero.  
(EF03LP13B) Produzir cartas pessoais, 
diários, dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana que expressam 
sentimentos e opiniões. 
(EF03LP13C) Revisar cartas pessoais, 
diários, dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana produzidos.  

textual com o gênero de 
cartas pessoais e diário e dois 
vetores do processo de escrita 
(situação/tema ou assunto). 
Envolve ao menos três 
operações distintas: planejar, 
produzir e revisar, que podem 
ser tratadas em momentos 
sucessivos, e significam 
organizar as ideias, colocá-las 
no papel e revisá-las 
considerando a situação 
comunicativa e as 
características do gênero. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Escrita 
(compartilhada 

e autônoma) 
3º 

(EF03LP14A) Planejar a produção escrita 
de receitas, instruções de montagem, 
dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do 
gênero (predomínio de verbos no 
imperativo, por exemplo). 
(EF03LP14B) Produzir receitas, 
instruções de montagem, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana. 
(EF03LP14C) Revisar receitas, instruções 
de montagem, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana produzidos. 

Escrita colaborativa 

Trata-se de uma habilidade 
que articula a produção 
textual com o gênero injuntivo 
instrucional e dois vetores do 
processo de escrita 
(situação/tema ou assunto). 
Envolve ao menos três 
operações distintas: planejar, 
produzir e revisar, que podem 
ser tratadas em momentos 
sucessivos, e significam 
organizar as ideias, colocá-las 
no papel e revisá-las 
considerando a situação 
comunicativa e as 
características do gênero. A 
habilidade ainda prevê que, 
na produção, levem-se em 
conta aspectos gráfico-visuais 
que possam ajudar na 
compreensão do texto. 

 

Campo da Oralidade 3º (EF03LP15A) Assistir a programas Produção de texto oral A habilidade envolve a 
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vida pública culinários, em vídeo. 
(EF03LP15B) Planejar a produção escrita 
de receitas a partir de programas 
culinário assistidos, considerando a 
situação comunicativa, o tema/assunto, 
a estrutura composicional e o estilo do 
gênero. 
(EF03LP15C) Produzir receitas. 
(EF03LP15D) Revisar receitas produzidas.  
(EF03LP15E) Oralizar receitas produzidas 
utilizando recursos de áudio ou vídeo. 

recepção atenta e a análise de 
receitas transmitidas em 
mídia digital, além de duas 
outras operações complexas e 
articuladas entre si: planejar, 
produzir e revisar textos do 
mesmo gênero. 

Campo da 
vida pública 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

3º 

(EF03LP16A) Identificar em receitas, 
instruções de montagem, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, a 
situação comunicativa, o tema/assunto, 
a estrutura composicional e o estilo 
(predomínio de verbos no imperativo, 
por exemplo) próprios a cada gênero. 
(EF03LP16B) Manter na produção escrita 
de receitas, instruções de montagem, 
dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo (predomínio de 
verbos no imperativo, por exemplo) 
próprios a cada gênero. 

Forma de composição do 
texto 

Esta habilidade refere-se a 
reconhecer, no processo de 
leitura, recursos linguísticos e 
discursivos que constituem os 
gêneros previstos, de modo 
que seja possível empregá-los 
adequadamente nos textos a 
serem produzidos. 

 

Campo das 
práticas de 

estudo e 
pesquisa 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

3º 

(EF03LP17A) Identificar em gêneros 
epistolares (diferentes tipos de cartas) a 
situação comunicativa, o tema/assunto, 
a estrutura composicional ( predomínio 
de data, saudação, despedida, 
assinatura) e o estilo próprio a cada 
gênero. 
(EF03LP17B) Manter na produção escrita 
de gêneros epistolares (diferentes tipos 
de cartas) o tema/assunto, a estrutura 
composicional ( predomínio de data, 

Forma de composição do 
texto 

Esta habilidade refere-se a 
reconhecer, no processo de 
leitura, recursos linguísticos e 
discursivos que constituem os 
gêneros previstos, de modo 
que seja possível empregá-los 
adequadamente nos textos a 
serem produzidos. 
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saudação, despedida, assinatura) e o 
estilo próprio a cada gênero. 

Campo das 
práticas de 

estudo e 
pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 
3º 

(EF03LP18) Ler cartas dirigidas a veículos 
da mídia impressa ou digital (cartas de 
leitor e de reclamação a jornais, revistas) 
e notícias, dentre outros gêneros do 
campo da vida pública, considerando a 
situação comunicativa, o tema/assunto, 
a estrutura composicional e o estilo do 
gênero, com autonomia. 

Compreensão em leitura 
  

Campo das 
práticas de 

estudo e 
pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 
3º 

(EF03LP19) Compreender os efeitos de 
sentido do uso de recursos de persuasão 
como cores, imagens, escolha de 
palavras, jogo de palavras, tamanho de 
letras, em textos publicitários, como 
elementos de 
convencimento/argumentação. 

Compreensão em leitura 

Em textos verbo-visuais, isto 
é, textos que se utilizam da 
linguagem verbal e visual em 
sua composição, todos os 
recursos que os compõem 
visam à produção de sentidos. 
As propagandas e outros 
gêneros publicitários são 
textos argumentativos, ou 
seja, textos que têm a 
finalidade comunicativa de 
convencer/ persuadir o leitor 
a comprar um produto, uma 
ideia, uma marca ou até um 
hábito. Para tanto, os recursos 
da linguagem visual - cores, 
imagens, tamanhos e tipos de 
letras, diagramação do texto 
na página - servem de 
argumentos de persuasão ao 
leitor. 

 

Campo das 
práticas de 

estudo e 
pesquisa 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada e 

autônoma) 

3º 

(EF03LP20A) Planejar a produção escrita 
de cartas dirigidas a veículos da mídia 
impressa ou digital (cartas do leitor ou 
de reclamação a jornais ou revistas), 
dentre outros gêneros do campo da vida 

Escrita colaborativa 

Trata-se de uma habilidade 
que articula a produção 
textual com os gêneros de 
cartas em questão e dois 
vetores do processo de escrita 
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pública, com opiniões e críticas, de 
acordo com a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional 
e o estilo do gênero.  
(EF03LP20B) Produzir cartas dirigidas a 
veículos da mídia impressa ou digital 
(cartas do leitor ou de reclamação a 
jornais ou revistas), dentre outros 
gêneros do campo da vida pública, com 
opiniões e críticas. 
(EF03LP20C) Revisar cartas dirigidas a 
veículos da mídia impressa ou digital 
(cartas do leitor ou de reclamação a 
jornais ou revistas), dentre outros 
gêneros do campo da vida pública 
produzidos. 

(situação/tema ou assunto). 
Pode ser articulada à análise 
das matérias a serem 
comentadas nas cartas. A 
habilidade prevê a produção 
de textos do campo político-
cidadão, que envolvem 
organizar as ideias e utilizar a 
consciência cidadã para 
depois escrevê-las. 

Campo 
artístico-
literário 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada e 

autônoma) 

3º 

(EF03LP21A) Planejar a produção escrita 
de anúncios publicitários, textos de 
campanhas de conscientização, dentre 
outros gêneros do campo da vida 
pública, observando os recursos de 
persuasão utilizados ( cores, imagens, 
slogan, escolha de palavras, jogo de 
palavras, tamanho e tipo de letras), 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional 
e o estilo do gênero. 
(EF03LP21B) Produzir anúncios 
publicitários, textos de campanhas de 
conscientização, dentre outros gêneros 
do campo da vida pública. 
(EF03LP21C) Revisar anúncios 
publicitários, textos de campanhas de 
conscientização, dentre outros gêneros 
do campo da vida pública, produzidos. 

Escrita colaborativa 

Trata-se de uma habilidade 
que articula a produção de 
gêneros publicitários ao uso 
de recursos de persuasão 
apropriados e diz respeito a 
organizar as ideias e utilizar a 
criatividade para depois 
escrevê-las. A habilidade pode 
ser desmembrada para incluir 
a análise dos gêneros, o 
estudo dos recursos de 
persuasão e outros aspectos 
relacionados à característica 
multimodal dos textos desses 
gêneros. 

 

Campo Oralidade 3º (EF03LP22A) Planejar a produção escrita Planejamento e produção de O foco da habilidade está na 
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artístico-
literário 

de notícias, campanhas publicitárias, 
dentre outros gêneros da vida pública, que 
possam ser oralizados, em áudio ou vídeo, 
considerando a situação comunicativa, a 
estrutura composicional, o tema/ assunto 
e o estilo dos gêneros. 
(EF03LP22B) Produzir notícias, campanhas 
publicitárias, dentre outros gêneros da 
vida pública, que possam ser oralizados, 
em áudio ou vídeo. 
(EF03LP22C) Revisar notícias, campanhas 
publicitárias, dentre outros gêneros da 
vida pública produzidos. 
(EF03LP22D) Oralizar notícias, campanhas 
publicitárias, dentre outros gêneros da 

vida pública, utilizando recursos de áudio 
e vídeo. 

texto oralização de textos 
destinados a telejornais 
infantis. A produção visada 
está articulada a quatro 
vetores: a situação 
comunicativa, o plano geral do 
texto próprio do gênero 
visado, o tema e a finalidade. 
Além disso, as atividades 
previstas compreendem duas 
operações sequenciais 
complexas: o planejamento e 
a execução. A habilidade 
requer, ainda, a análise da 
mídia e dos textos/gêneros 
que nela circulam. 

Campo 
artístico-
literário 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

3º 

(EF03LP23) Analisar o efeito de sentido 
do uso de adjetivos em cartas dirigidas a 
veículos da mídia impressa ou digital 
(cartas do leitor ou de reclamação a 
jornais ou revistas), digitais ou 
impressas. 

Forma de composição dos 
textos 

Esta habilidade articula-se às 
(EF35LP16) e (EF12LP14), que 
também envolvem gêneros do 
jornalismo impresso ou 
digital. Visa identificar e 
analisar, no processo de 
leitura, o papel dos adjetivos 
na (re)construção de sentidos 
de cartas do leitor ou de 
reclamação, de modo que seja 
possível empregá-los 
adequadamente nos textos a 
serem produzidos. 

 

Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 
3º 

(EF03LP24) Ler/ouvir relatos de 
observações e de pesquisas, realizadas a 
partir de diferentes fontes de 
informações, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do 

Compreensão em leitura 

Trata-se de uma habilidade 
complexa, que precisa 
considerar tanto o trabalho 
com as habilidades de leitura 
quanto as características de 
cada um dos gêneros 
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gênero, com autonomia. (organização interna; marcas 
linguísticas; conteúdo 
temático) e dos textos de 
relatos e pesquisas a serem 
lidos. Atentar para o fato de 
que o trabalho previsto é com 
autonomia. 

Campo 
artístico-
literário 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada e 

autônoma) 

3º 

(EF03LP25A) Planejar a produção escrita 
de gêneros com a finalidade de 
apresentar resultados de observações e 
de pesquisas, realizadas a partir de 
diferentes fontes de informações, 
incluindo no texto, quando pertinente ao 
gênero, imagens, diagramas, gráficos 
e/ou tabelas, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do 
gênero. 
(EF03LP25B) Produzir gêneros com a 
finalidade de apresentar resultados de 
observações e de pesquisas. 
(EF03LP25C) Revisar gêneros produzidos 
com a finalidade de apresentar 
resultados de observações e de 
pesquisas. 

Produção de textos 

Esta é uma habilidade que 
articula a produção textual 
com o gênero de 
apresentação de resultados 
de observações e pesquisas e 
dois vetores do processo de 
escrita (situação/tema ou 
assunto). tas: planejar, 
produzir e revisar, que podem 
ser tratadas em momentos 
sucessivos, e significam 
organizar as ideias, colocá-las 
no papel e revisá-las 
considerando a situação 
comunicativa e as 
características do gênero. 

 

Campo 
artístico-
literário 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

3º 

(EF03LP26A) Identificar a estrutura 
composicional de relatórios de 
observação e de pesquisa (etapas, listas 
de itens, tabelas, ilustrações, gráficos, 
resumo de resultados),considerando a 
situação comunicativa, o tema/assunto e 
o estilo e do gênero. 
(EF03LP26B) Manter na produção escrita 
a estrutura composicional de relatórios 
de observação e de pesquisa. 

Forma de composição dos 
textos 

Adequação do texto às 
normas de escrita 

Esta habilidade refere-se a 
reconhecer, no processo de 
leitura, recursos linguísticos e 
discursivos que constituem os 
gêneros previstos, de modo 
que seja possível empregá-los 
adequadamente nos textos a 
serem produzidos. 
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CURRÍCULO 2019 
LÍNGUA PORTUGUESA 3º ANO 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

 
ANO 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 

BATATAIS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO 

 
SUGESTÕES DE     

ATIVIDADES 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP01A) Compreender a função 
social de textos que circulam no campo 
da vida cotidiana (a casa, a rua, a 
comunidade, a escola) e nas mídias 
impressa, de massa e digital. 
(EF15LP01B) Reconhecer a situação 
comunicativa do texto (para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam). 

Reconstrução das condições 
de produção e recepção de 

textos 

Entende-se por função social a 
finalidade comunicativa dos 
textos que circulam nos 
diversos campos de atuação 
da vida social em que se 
inserem. Uma notícia, por 
exemplo, tem por finalidade 
informar sobre a ocorrência 
de um fato relevante para a 
sua comunidade de leitores; 
uma receita tem como função 
social a prescrição de 
materiais e etapas para o 
preparo de um alimento. 
Desta forma, à escola cabe a 
promoção de situações de 
leitura diversas que 
considerem a função social 
dos gêneros, bem como a 
situação comunicativa em que 
se inserem. 

 
 
 
 
 
 
 

Retomar casos 
regrados de 

ortografia com as 
dificuldades 

apresentadas nos 
textos produzidos 

pelos alunos. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

1º,  
2º, 
 3º, 
 4º,  
5º 

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto a ser lido 
(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social do 
texto), a partir de seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de produção e 
recepção do gênero textual, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

Estratégia de leitura 

Antes da leitura de qualquer 
gênero discursivo é 
importante garantir a 
compreensão de suas 
condições de produção e de 
recepção, bem como a leitura 
exploratória de títulos, 
subtítulos, fotos, legendas, 
suporte para a antecipação 

 
 
 
 
 
 

Lista de palavras 
contextualizadas. 
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imagens, dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.).  
(EF15LP02B) Confirmar antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a 
leitura gênero textual/discursivo, de 
acordo com as hipóteses realizadas. 

e/ou o levantamento de 
hipóteses sobre o que será 
lido (previsões sobre o 
conteúdo) e o 
estabelecimento de objetivos 
para a leitura do texto. 
Durante a leitura, essa 
articulação permitirá a 
inferência de informações 
implícitas e a verificação das 
antecipações e hipóteses 
realizadas. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 

Estratégia de leitura 

As informações explícitas são 
aquelas que estão, 
literalmente, expressas em 
um texto - oral ou escrito - 
isto é, que estão em sua 
superfície. Duas considerações 
sobre o desenvolvimento da 
habilidade de localização de 
informações explícitas em um 
texto: a primeira é que ela não 
deve ocupar um espaço 
grande em sala de aula e a 
segunda é que essa habilidade 
precisa ser desenvolvida de 
maneira significativa, isto é, 
em situações de leitura nas 
quais há necessidade (função 
social) de se localizar alguma 
informação importante, como 
por exemplo, em uma 
pesquisa - a localização da 
faixa etária das crianças 
entrevistadas, em uma receita 
- a localização de uma medida, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades 
contextualizadas e 
não fragmentadas. 

Conteúdos 
gramaticais 

interagindo com 
textos estudados. 
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em uma reportagem - a 
localização de uma fonte de 
informação.  

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos 
expressivos gráfico-visuais em textos 
multissemióticos. 

Estratégia de leitura 

Textos multissemióticos são 
textos que envolvem o uso de 
diferentes linguagens, neste 
sentido, a maioria dos gêneros 
que circulam socialmente são 
multissemióticos, pois 
envolvem no mínimo a 
linguagem verbal e a visual 
(fotos, ilustrações, cores). 
Uma propaganda impressa em 
um outdoor, por exemplo, 
configura-se como um texto 
verbo-visual; essa mesma 
propaganda veiculada na TV, 
passa a envolver também a 
linguagem audiovisual. A 
compreensão adequada do 
texto depende da 
identificação dos efeitos de 
sentido produzidos pelo uso 
de tais recursos articulados ao 
texto verbal. Outros recursos 
gráfico-visuais podem ser 
boxes, (hiper)links, negrito, 
itálico, letra capitular, uso de 
notas de rodapé, imagens 
entre outros). 

 
 

 
Trabalho com 
textos, gibis, 
tirinhas, livro 
didático, ler e 

escrever. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada e 

autônoma) 

1º,  
2º,  
3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP05A) Planejar o texto que será 
produzido, com a ajuda do professor, 
conforme a situação comunicativa e as 
características do gênero. 
(EF15LP05B) Pesquisar informações 
necessárias à produção do texto, em 

Planejamento de texto 

Situação comunicativa: 
interlocutores (quem 
escreve/para quem escreve); 
finalidade ou propósito 
(escrever para quê); a 
circulação (onde o texto vai 
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meios impressos ou digitais, organizando 
os dados e as fontes pesquisadas em 
tópicos. 

circular); o suporte (qual é o 
portador do texto). 
Características do gênero: 
linguagem (estilo); estrutura 
composicional e tema. 
O planejamento é a primeira 
etapa de produção textual de 
qualquer gênero discursivo - 
oral e escrito. Planejar diz 
respeito à organização prévia 
de ideias levando-se em conta 
o contexto de produção e de 
recepção do texto. O 
planejamento do texto pode 
ser desmembrado em duas 
partes, a saber:  
a) planejamento do conteúdo 
temático do texto de acordo 
com o gênero 
discursivo/textual; 
b) planejamento do texto 
parte a parte, de acordo com 
a estrutura composicional do 
gênero. 

 
 

 
Intervenção do 

professor a partir 
dos textos 

produzidos pelos 
alunos. Utilização 
de uma chave de 

correção que 
contemple os 

problemas 
encontrados e a 

proposta de 
atividades 

pertinentes que 
levem os alunos a 

refletir sobre a 
língua portuguesa. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada e 

autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 
 5º 

 
(EF15LP06) Revisar o texto produzido, de 
acordo com aspectos discursivos (cortes, 
acréscimos, reformulações e correções 
relacionadas ao gênero) e aspectos 
linguístico-discursivos (estudo da língua). 

Revisão de textos 

A revisão de texto é uma das 
etapas finais da produção 
textual, necessária ao 
aprimoramento da escrita. 
Reler e revisar diz respeito a 
observar a própria escrita com 
atenção a detalhes de edição 
e aprimoramento do texto. A 
revisão inicia-se depois de o 
texto ter sido planejado e 
escrito pelos alunos, tendo 
havido um tempo de 
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distanciamento entre a escrita 
e o início da primeira etapa de 
revisão. Esse distanciamento é 
necessário para que a criança 
deixe de lado o papel de 
escritora do texto e consiga se 
colocar no papel de leitora 
crítica desse mesmo texto. 
Para que a revisão textual seja 
significativa e promova 
avanços nos conhecimentos 
discursivos e linguísticos dos 
alunos, o professor precisa 
garantir que as primeiras 
etapas de revisão sejam 
destinadas aos aspectos 
discursivos - coerência e 
gênero: o texto escrito 
representa o gênero 
proposto? O que precisa ser 
melhorado nele para que se 
aproxime mais do gênero? O 
texto apresenta todas as 
informações necessárias? 
Estas informações estão livres 
de contradições? Depois de 
revisado o discurso, o 
professor passa a revisar os 
recursos linguísticos 
necessários à melhoria da 
qualidade da escrita do aluno: 
paragrafação, pontuação, 
repetição de palavras - 
coesão, ortografia entre 
outros. A primeira versão do 
texto não pode ser apagada 

 
 
Contextualização 

dos conteúdos 
gramaticais com 

os textos 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

durante as etapas de revisão; 
caberá ao professor o 
estabelecimento de marcas de 
revisão para que os alunos 
revisem seus textos sem 
apagá-los e depois, na etapa 
da edição, escrevam a versão 
final. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada e 

autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º,  
5º 

(EF15LP07A) Editar a versão final do texto 
em suporte adequado (manual ou 
digital), em colaboração com colegas e 
professor. 
(EF15LP07B) Inserir à edição final do 
texto, quando for o caso, fotos, 
ilustrações e outros recursos gráficos. 

Edição de textos 

A edição é a última etapa da 
produção escrita de um texto, 
isto é, ela incide sobre os 
cuidados com a 
circulação/publicação do texto 
em suportes impressos ou 
digitais. É neste momento que 
o aluno reescreve seu texto 
eliminando todas as marcas 
de revisão inseridas nele. Para 
que a edição seja significativa 
é preciso que se escolha um 
suporte adequado para a 
circulação do texto, mesma 
que seja dentro da própria 
escola: um mural, um jornal 
da escola, uma coletânea, 
uma antologia, um folheto, 
um cartaz, uma folha, um 
blog, um site, uma revista etc. 

 
 
 
 
 
 
Contextualização 

dos conteúdos 
gramaticais com 

os textos 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada e 

autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP08) Utilizar software, por meio da 
exploração de recursos de texto, áudio e 
vídeo disponíveis, na edição e publicação 
de conteúdos multissemióticos . 

Utilização de tecnologia digital 

Os softwares mais 
comumente utilizados para a 
edição e a publicação de 
conteúdo são: Word, 
Moviemaker, Audacity entre 
outros. O uso de ferramentas 
digitais de edição e de 
publicação de textos está 

 
 
 
Contextualização 

dos conteúdos 
gramaticais com 

os textos 
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relacionado à etapa de edição 
da versão final da escrita, 
expressa na habilidade 
(EF15LP07). 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º,  
5º 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de 
intercâmbio oral, com clareza.  

Oralidade pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de 

aula 

Considerar, na produção de 
textos orais, as especificidades 
dos textos de diferentes 
gêneros discursivos/textuais. 
Expor oralmente o resultado 
de uma pesquisa realizada 
requer saberes diferenciados 
daqueles em que a proposta é 
opinar para tomar decisão 
coletiva, ou mesmo debater 
sobre aspectos controversos 
de um tema. 
Utilizar tom de voz audível, 
boa articulação e ritmo 
adequado. 

 
 

 
 

Leitura com 
suportes digitais, 

trabalhar 
ocultação de 

trechos do texto, 
com acesso a 

links, infográfico 
animados etc... 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º, 
 2º, 
 3º,  
4º,  
5º 

(EF15LP10A) Ouvir a fala de professores e 
colegas, com atenção. 
(EF15LP10B) Formular perguntas 
pertinentes ao tema proposto.  
(EF15LP10C) Solicitar esclarecimentos 
referentes ao tema, sempre que 
necessário. 

Escuta atenta 

A escuta atenta poderá ser 
desenvolvida em situações 
comunicativas que envolvam 
gêneros orais como a 
exposição oral de um 
trabalho, a entrevista, a 
manifestação de opinião em 
um debate regrado entre 
outros. 

 
Atividades 

contextualizadas e 
não fragmentadas. 

Conteúdos 
gramaticais 

interagindo com 
textos estudados. 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º,  
5º 

(EF15LP11A) Reconhecer características 
da conversação espontânea presencial. 
(EF15LP11B) Respeitar turnos de fala, por 
meio da seleção e utilização, durante a 
conversação, de formas de tratamento 
adequadas. 
(EF15LP11C) Considerar a situação 
comunicativa e o papel social do 

Características da conversação 
espontânea 

A compreensão da situação 
comunicativa do gênero - uma 
conversa, por exemplo, é 
indispensável ao aluno para 
que desenvolva a habilidade 
em questão. Se a conversa é 
com a equipe gestora de uma 
escola, por exemplo, as 

 
 
 
 
 

Guiar o aluno no 
sentido de 

compreender a 
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interlocutor. escolhas de palavras (lexicais), 
de pronomes de tratamento, 
entonação e grau de 
formalidade da linguagem 
utilizada serão diferentes de 
um conversa com um grupo 
de colegas da classe. 

língua, o seu 
funcionamento e 

uso. Análise crítica 
dos gêneros 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º 
 5º 

(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos 
não linguísticos (paralinguísticos), em 
situação comunicativa, observados na 
fala, como direção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de concordância 
ou discordância), expressão corporal, 
tom de voz. 

Aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) no ato da 

fala 

Os aspectos paralinguísticos - 
direção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de 
concordância ou 
discordância), expressão 
corporal, tom de voz entre 
outros - são como a 
pontuação nos textos escrito, 
isto é, provocam efeitos de 
sentido no leitor/ouvinte. 

Trabalhar com 
gêneros orais da 

mesma forma que 
se propõe o 

trabalho com 
leitura e produção 

escrita 
compartilhando 
desde o início os 

objetivos de 
acordo com a 

prática social e de 
linguagem a ser 

explorada. 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º,  
2º,  
3º,  
4º,  
5º 

(EF15LP13) (Re)conhecer a 
finalidade/propósito de gêneros orais, 
em diferentes situações comunicativas, 
por meio de solicitação de informações, 
apresentação de opiniões, relato de 
experiências etc. 

Relato oral/Registro formal e 
informal  

Oralização do 
texto escrito, com 
leitura em voz alta 

de um texto, 
compreensão e 

interpretação de 
textos. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

1º,  
2º,  
3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP14A) Construir o sentido de 
histórias em quadrinhos e tirinhas,  
(EF15LP14B) Relacionar imagens e 
palavras, de acordo com a situação 
comunicativa, para interpretação de 
recursos gráficos (tipos de balões, de 
letras, onomatopeias). 

Leitura de imagens em 
narrativas visuais 

O trabalho com tiras precisa 
considerar o efeito de humor 
próprio desse gênero como 
essencial a sua compreensão. 
Também é essencial a 
compreensão das 
características dos 
personagens da tira para que 

 
 

Leitura com 
suportes digitais , 

trabalhar 
ocultação de 

trechos do texto, 
com acesso a 
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se possa perceber o humor no 
texto. Assim, se o aluno não 
conhece a Mafalda, não 
poderá atribuir sentido às 
situações em que ela se 
coloca e à maneira como ela 
se comporta nas narrativas.  

links,, infográfico 
animados etc... 

 

CURRÍCULO 2019 
 LÍNGUA PORTUGUESA 4º ANO 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE 
BATATAIS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO 
SUGESTÕES DE 

ATIVIDADES 

Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

3º4º  
5º 

(EF35LP01A) Ler, silenciosamente, 
gêneros textuais variados. 
(EF35LP01B) Ler em voz alta, com 
autonomia e fluência, gêneros textuais 
variados. 
(EF35LP01C) Compreender, por meio da 
leitura silenciosa e/ou audível, gêneros 
textuais variados. 

Decodificação/Fluência de 
leitura 

Atividades de leitura em voz 
alta precisam ser planejadas 
de maneira a fazerem sentido 
para os alunos, como por 
exemplo, ler em voz alta um 
texto que se deseja 
compartilhar e os demais 
colegas não o possuem em 
mãos - um comunicado, um 
conto, uma notícia etc., ler 
para revisar um texto, ler para 
ensaiar uma apresentação 
oral etc.  
Ler fluentemente requer do 
aluno um conjunto de 
habilidades que vão das 
relativas à aquisição do 
sistema de escrita às de 
compreensão, apreciação e 
réplica do leitor aos textos. 
Não se trata de oralizar o 
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texto rapidamente e sem erro 
na articulação dos sons, mas 
de ler um texto em voz alta 
sem embaraço e com 
compreensão. A leitura se dá 
na relação entre texto e leitor; 
assim, o texto precisa ser 
adequado às possibilidades e 
interesses do leitor. 

Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP02A) Selecionar livros para leitura 
individual. 
(EF35LP02B) Compartilhar opinião com 
colegas a respeito de livros lidos. 

Formação de leitor 

A habilidade trata de 
comportamentos leitores 
fundamentais, que implicam 
tanto saber frequentar 
espaços nos quais circulem 
materiais de leitura — 
impressos e/ou digitais — 
quanto estabelecer critérios 
de apreciação estética desses 
materiais, para possibilitar a 
socialização das opiniões com 
terceiros. Para o 
desenvolvimento desta 
habilidade, são fundamentais 
a frequentação de espaços 
destinados à leitura e a 
participação em atividades 
como a roda de leitores. 

 

Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP03) Identificar a ideia 
central/tema do gênero por meio de sua 
compreensão global.  

Compreensão 

Trata-se de uma habilidade 
complexa, de redução do 
conteúdo do texto. Por meio 
dela, o aluno articula as 
informações dos diferentes 
trechos, identifica as partes 
mais relevantes com base em 
pistas fornecidas pelo próprio 
texto e, por meio desse 
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processo de sumarização, 
identifica a ideia central.Para 
realizar essa tarefa, é 
necessário mobilizar outras 
habilidades, como as de 
localização, inferenciação e 
construção de informações. 

Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas 
em gêneros textuais. 

Estratégia de leitura 

Os sentidos dos textos são 
compostos também por 
informações subentendidas 
e/ou pressupostas, que, 
mesmo não estando 
explícitas, significam. 
Portanto, pode-se afirmar que 
é impossível compreender os 
textos sem realizar 
inferências.Realizar uma 
inferência é estabelecer, no 
processo de leitura, uma 
ligação entre uma ideia 
expressa no texto e outra que 
o leitor pode ativar com base 
em conhecimentos prévios ou 
no contexto. 

 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP05) Inferir, por meio de gêneros 
textuais, o sentido de palavras ou 
expressões.  

Estratégia de leitura 

Esta é uma habilidade 
diretamente relacionada ao 
desenvolvimento da 
competência lexical, ou seja, 
do domínio do aluno sobre os 
sentidos, a forma, as funções 
e os usos das palavras. É uma 
habilidade fundamental tanto 
para a oralidade quanto para 
a escrita, seja do ponto de 
vista da compreensão, seja 
em termos de produção. 
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Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP06) Recuperar relações entre 
partes de um gênero textual, com base 
em substituições lexicais (de substantivos 
por sinônimos) ou pronominais (uso de 
pronomes anafóricos – pessoais, 
possessivos, demonstrativos).  

Estratégia de leitura 

Esta habilidade consiste em 
utilizar os conhecimentos 
gramaticais e textuais já 
internalizados para, em 
situações epilinguísticas (de 
uso, na leitura e na escrita), 
constituir os sentidos do texto 
escrito, consolidá-los e/ou 
resolver problemas de 
compreensão. Os recursos 
citados garantem a coesão (e a 
coerência) do texto, 
contribuindo para estabelecer a 
continuidade dos enunciados 

por meio da recuperação do 
referente. 

 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada e 

autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP07) Produzir textos de diferentes 
gêneros, a partir de conhecimentos 
linguísticos (regras básicas de 
concordância nominal e verbal, 
pontuação) para o estabelecimento da 
coesão e da coerência. 

Construção do sistema 
alfabético/ Convenções da 

escrita 

Trata-se de uma habilidade 
complexa, que envolve todo 
um conjunto de habilidades 
de análise linguística e de 
conhecimentos específicos a 
elas associados, para serem 
adequadamente colocadas em 
produções textuais dos 
alunos. A habilidade poderá 
ser antecedida por outras, que 
envolvam a análise dos 
recursos citados em textos 
lidos de modo independente 
(por exemplo, ao analisar a 
presença de pontuação e os 
efeitos de sentido decorrentes 
do seu uso). O trabalho pode 
ser previsto tanto em 
colaboração quanto com 
autonomia, progressivamente, 
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a partir do momento em que 
os alunos compreendam as 
regras do sistema de escrita. 
Também nas etapas de 
revisão textual o trabalho de 
análise linguística pode ser 
realizado. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada e 

autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP08) Utilizar recursos de 
referenciação (por substituição lexical ou 
por pronomes pessoais, possessivos e 
demonstrativos), recursos lexicais 
(escolha de palavras) e articuladores de 
relações de sentido (tempo, causa, 
oposição, conclusão, comparação), na 
produção escrita de diferentes gêneros, 
de acordo com a situação de 
comunicação, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do 
gênero. 

Construção do sistema 
alfabético/ Estabelecimento 

de relações anafóricas na 
referenciação e construção da 

coesão 

A coesão textual "diz respeito 
a todos os processos de 
sequencialização que 
asseguram (ou tornam 
recuperável) uma ligação 
linguística significativa entre 
os elementos que ocorrem na 
superfície textual (KOCH, 
2012, p.18). Os principais 
fatores de coesão são: a 
referência, a substituição, a 
elipse, a conjunção e a coesão 
lexical. Esta habilidade trata, 
especificamente, da coesão 
por referência, a conjunção e 
a lexical. A coesão por 
referência ocorre no texto por 
diferentes mecanismos: a. por 
referência pessoal - uso de 
pronomes pessoais e 
demonstrativos e b. por 
referência demonstrativa - 
uso de pronomes 
demonstrativos. A coesão 
lexical ocorre no texto por 
meio de dois mecanismos:a 
reiteração e a colocação. A 
reiteração se dá por 
repetição, uso de sinônimos, 
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hiperônimos e nomes 
genéricos; A colocação se dá 
pelo uso de termos 
pertencentes a um mesmo 
campo semântico. A 
conjunção permite 
estabelecer relações 
significativas específicas entre 
elementos ou orações do 
texto por diferentes tipos de 
conectores e, mas, depois, 
assim (conjunções aditiva, 
adversativa, causal, 
temporal...). 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada e 

autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP09) Empregar marcas de 
segmentação em função do projeto 
textual e das restrições impostas pelos 
gêneros: título e subtítulo, paragrafação, 
inserção de elementos paratextuais 
(notas, box, figura). 

Planejamento de 
texto/Progressão temática e 

paragrafação 

Algumas marcas de 
segmentação dos gêneros: em 
contos, o uso de parágrafo 
para segmentar os episódios 
do texto; em poemas, o uso 
de estrofes; em receitas - 
título, lista (de ingredientes e) 
e etapas (modo de preparo). 

 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

3º, 
4º5º 

 
(EF35LP10) Identificar características 
linguístico-discursivas em gêneros do 
discurso oral, utilizados em diferentes 
situações comunicativas. 

Forma de composição de 
gêneros orais 

Gêneros do discurso oral: 
conversação espontânea, 
entrevista no rádio ou na TV, 
debate, noticiário etc. 
Entende-se por características 
discursivas aquelas próprias 
do gênero do discurso - uma 
entrevista oral, por exemplo, 
requer o estabelecimento de 
um entrevistador e um 
entrevistado e a intercalação 
entre perguntas e respostas, 
por exemplo; as 
características linguístico-
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discursivas referem-se aos 
recursos linguísticos 
predominantes em um 
gênero. Na entrevista, por 
exemplo, há predominância 
de pronomes interrogativos, 
ponto de interrogação e 
ponto final, uso de diferentes 
formas de porquê, pronomes 
pessoais, tempo verbal 
presente do indicativo entre 
outras.  

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

3º, 
4º5º 

(EF35LP11) Ouvir canções, notícias, 
entrevistas, poemas e outros gêneros 
orais, em diferentes variedades 
linguísticas, identificando características 
regionais e respeitando os diferentes 
grupos e culturas locais, rejeitando 
preconceitos linguísticos. 

Variação linguística 

Esta é uma habilidade 
fundamental que estimula a 
curiosidade, o 
reconhecimento e o respeito 
relativos à variação linguística 
local e nacional. Pressupõe a 
eleição de gêneros que 
circulem em variadas 
situações de comunicação. 
Pode haver impregnação com 
a escrita, como ouvir canções 
com legendas, participar de 
saraus lendo e oralizando 
textos etc. Tais situações 
devem contemplar produções 
locais e de diferentes regiões 
do país, favorecendo o 
convívio respeitoso com a 
diversidade linguística, de 
modo a legitimar os diferentes 
falares do Brasil, sem 
sobrepor uma variedade à 
outra. 

 

Todos os Análise 3º, (EF35LP12) Consultar o dicionário para o Construção do sistema   
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campos de 
atuação 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização) 

4º5º esclarecimento de dúvida sobre a escrita 
de palavras, especialmente no caso de 
irregularidades ortográficas. 

alfabético e da ortografia Para as regularidades 
ortográficas - diretas, 
contextuais e morfológico-
gramaticais, o trabalho com a 
reflexão sobre as regras deve 
ser privilegiado. Para as 
irregularidades, o dicionário é 
uma das estratégias possíveis, 
sabendo-se que seu uso 
requer o ensino do manuseio 
deste suporte e do gênero 
verbete. Outra possibilidade 
de trabalho com 
irregularidades é a construção 
coletiva de listas permanentes 
de palavras que geram 
dúvidas ortográficas, para a 
consulta pelos alunos. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP13) Grafar corretamente palavras 
de uso frequente (relação fonema-
grafema irregulares e h inicial).  

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

 
Listas de palavras que 
começam com H podem ser 
organizadas em sala de aula 
permanentemente: a cada 
palavra encontrada nos textos 
com esta letra, registra-se o 
termo na lista, para consulta 
pelos alunos. 

 

 
Todos os 

campos de 
atuação 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP14) Compreender o uso de 
recursos linguístico-discursivos como 
pronomes pessoais, possessivos e 
demonstrativos, na articulação da coesão 
de textos de diferentes gêneros. 

Morfologia 

A habilidade prevê a 
identificação dos papéis que 
desempenham pronomes 
pessoais, possessivos e 
demonstrativos na 
constituição da coesão do 
texto. É essencial prever um 
trabalho reflexivo de 
observação, análise, 
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comparação e derivação de 
regularidades no trabalho com 
as classes de palavras; e usar 
os saberes gramaticais como 
ferramentas de constituição 
da legibilidade. 
 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP15) Argumentar em defesa de 
pontos de vista sobre tema polêmico 
e relacionado a situações vivenciadas 
na escola e/ou na comunidade.  

Escrita colaborativa 

Esta habilidade consiste em 
expressar pontos de vista 
sobre temas controversos 
da vivência do aluno (como 
o bullying, o uso da 
tecnologia na sala de aula 
etc.) e argumentar para 
legitimar essas opiniões. A 
habilidade articula a 
produção de textos 
opinativos e o uso 
adequado do registro 
formal e dos recursos de 
argumentação. Convém 
considerar que a análise de 
diferentes pontos de vista 
sobre temas/questões 
polêmicas precede a 
emissão de opinião. 

 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP16A) Identificar a estrutura 
composicional e o estilo próprios de 
notícias, cartas de reclamação, dentre 
outros gêneros do campo da vida 
pública, inclusive em suas versões 
orais.  
(EF35LP16B) Manter a estrutura 

Forma de composição dos 
textos 

Relacionada à (EF03LP23), 
esta habilidade tem como 
foco reconhecer, no 
processo de leitura, 
recursos linguísticos e 
discursivos que constituem 
alguns gêneros 
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composicional e o estilo na produção 
escrita de notícias, cartas de 
reclamação, dentre outros gêneros do 
campo da vida pública. 

jornalísticos, de modo que 
seja possível empregá-los 
adequadamente nos textos 
a serem produzidos. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP17) Selecionar informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e 
naturais, em textos que circulam em 
meios impressos ou digitais, com o 
apoio do professor. 

Pesquisa 

 
Esta habilidade focaliza o 
trabalho de busca e seleção 
de textos sobre fenômenos 
sociais e naturais digitais e 
impressos. Isso supõe a 
discussão de 
procedimentos e de 
critérios de seleção dos 
textos nos diferentes 
ambientes, sempre com 
auxílio do professor, 
considerando tanto a 
especificidade de salas de 
leitura, bibliotecas 
escolares, públicas e 
pessoais, quanto ambientes 
digitais. 

 

Campo da 
vida 

cotidiana 
Oralidade 

3º, 
4º5º 

(EF35LP18A) Escutar, com atenção, 
apresentações de trabalhos realizadas 
por colegas. 
(EF35LP18B) Formular perguntas, sempre 
que necessário. 
(EF35LP18C) Solicitar de esclarecimentos, 
sempre que necessário. 

Escuta de textos orais 

A habilidade tem como foco a 
escuta atenta e responsiva de 
apresentações orais em 
contexto escolar. A escuta — 
que tem como finalidade 
primeira a compreensão do 
texto oral — dá suporte tanto 
à formulação de perguntas 
para esclarecimentos, por 
exemplo, quanto à construção 
de respostas/explicações, 
considerando o uso 
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progressivo de justificativas 
para a emissão de opinião. 

Campo da 
vida 

cotidiana 
Oralidade 

3º, 
4º5º 

(EF35LP19) Recuperar as ideias principais 
de gêneros orais, em situações formais 
de escuta de exposições, apresentações e 
palestras. 

Compreensão de textos orais 

Os gêneros anotação e lista, 
por exemplo, são próprios a 
esta finalidade de registro de 
informações importantes. 

 

Campo da 
vida 

cotidiana 
Oralidade 

3º, 
4º5º 

(EF35LP20A) Expor trabalhos ou 
pesquisas escolares, em sala de aula, com 
apoio de recursos multissemióticos 
(imagens, diagrama, tabelas etc.). 
(EF35LP20B) Adequar o tempo de fala 
para a exposição de pesquisas escolares, 
em sala de aula.  

Planejamento de texto oral 
Exposição oral 

A habilidade tem como foco a 
exposição oral de pesquisas 
em contexto escolar. E requer 
o estudo de textos desse 
gênero, de modo a permitir ao 
aluno reconhecer a 
articulação entre a fala e o 
uso de roteiro escrito e 
recursos multissemióticos 
próprios ou compatíveis com 
o gênero previsto. 

 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP21A) Ler textos literários de 
diferentes gêneros, com ou sem 
ilustrações, de forma autônoma. 
(EF35LP21B) Compreender textos 
literários de diferentes gêneros, com ou 
sem ilustrações, estabelecendo 
preferências por gêneros, temas, 
autores. 

Formação do leitor literário 

Trata-se de uma habilidade 
complexa. Para o seu 
desenvolvimento, é 
importante considerar: a) o 
trabalho com as habilidades 
de leitura como um todo; b) o 
caráter não utilitário 
(lúdico/estético) dos textos 
literários; c) as características 
de gêneros literários diversos, 
inclusive dramáticos e 
poéticos. A formulação da 
habilidade pressupõe o 
planejamento curricular de 
níveis menores de autonomia 
nos dois primeiros anos e de 
estratégias didáticas capazes 
de conduzir à autonomia nos 
três últimos. 
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Campo da 
vida pública 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP22) (Re)conhecer o uso de 
diálogos em gêneros do campo artístico-
literário, observando os efeitos de 
sentido de verbos de enunciação e de 
variedades linguísticas no discurso direto 
(fala dos personagens). 

Formação do leitor literário/ 
Leitura multissemiótica 

O foco dessa habilidade é a 
apreensão, pelo aluno leitor, 
dos efeitos de sentido 
produzidos em textos 
narrativos por: a) verbos 
introdutórios da fala de 
terceiros (verbos de 
enunciação ou dicendi) em 
casos de discurso citado 
(discurso direto; indireto; 
indireto livre); b) uso de 
variedades linguísticas na 
representação dessas falas no 
discurso direto. O 
desenvolvimento dessa 
habilidade é fundamental 
para a compreensão do 
caráter e da dinâmica de 
personagens numa trama, 
assim como da organização 
textual da narrativa. Mas 
pressupõe um trabalho prévio 
tanto com o discurso citado 
quanto com variação 
linguística. 

 

Campo da 
vida pública 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros 
textos versificados, observando rimas, 
aliterações e diferentes modos de divisão 
dos versos, estrofes e refrões e seu efeito 
de sentido. 

Apreciação estética/Estilo 
 

 

Campo da 
vida pública 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP24) Identificar a finalidade 
comunicativa de textos dramáticos, sua 
organização por meio de diálogos entre 
personagens e os marcadores das falas e 
de cena. 

Textos dramáticos 

 
Esta é uma habilidade 
complexa, que envolve: a) o 
desenvolvimento das 
habilidades de leitura como 
um todo; b) o caráter não 
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utilitário (lúdico/estético) dos 
textos literários; c) as 
características dos diferentes 
gêneros dramáticos. A 
formulação da habilidade 
supõe tanto a formação de 
um repertório literário 
específico como a previsão 
curricular de estratégias 
didáticas que progridam da 
leitura colaborativa para a 
autônoma, ao longo dos três 
últimos anos. 
 

 
 
 
 

Campo da 
vida pública 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada e 

autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP25A) Planejar a produção escrita 
de contos, fábulas, lendas, dentre outros 
gêneros do campo artístico-literário, 
mantendo os elementos próprios das 
narrativas ficcionais: narrador, 
personagem, enredo, tempo, espaço e 
ambiente. 
(EF35LP25B) Produzir contos, fábulas, 
lendas, dentre outros gêneros do campo 
artístico-literário. 
(EF35LP25C) Usar marcadores de tempo, 
espaço e de fala de personagens na 
produção escrita. 
(EF35LP25D) Revisar contos, fábulas, 
lendas etc., dentre outros gêneros do 
campos artístico-literário, com certa 
autonomia.  

Escrita autônoma e 
compartilhada 

Esta habilidade é mais 
complexa, pois envolve 
produzir narrativas de 
conteúdo temático, o que 
pode ser planejado de forma 
coletiva ou mais autônoma, 
garantindo progressão vertical 
no ano. Ela prevê que o aluno 
se utilize de recursos de 
descrição e narração para 
criar esses textos. A 
habilidade se relaciona à 
(EF15LP05) e (EF02LP27). 
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CURRÍCULO 2019 

MATEMÁTICA 3º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE BATATAIS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO 

SUGESTÕES DE 
ATIVIDADES 

Números 3º 

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números 
naturais até a ordem de unidade de milhar, 
estabelecendo relações entre os registros numéricos 
a partir das regularidades do sistema de numeração 
decimal e em língua materna. 

Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números 

naturais de quatro ordens. 

É importante o uso do 
quadro numérico para 
estabelecer a leitura, 
escrita e comparação de 
números e a regularidade 
do sistema de numeração 
decimal. 

Usar a contagem de 
meninos, meninas da 
turma, alunos da turma 
e da escola toda;Lista 
telefônica; Preços; 
Números das casa; 
Músicas 

Números 3º 

(EF03MA02) Identificar características do sistema de 
numeração decimal, utilizando a composição e a 
decomposição de número natural de até quatro 
ordens. 

Composição e decomposição 
de números naturais. 

Leitura de números, 
diálogo e interpretação. 
Utilização de fichas 
sobrepostas. 

Leitura, diálogo e 
interpretação; Cartazes 

Números 3º 
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da 
adição, subtração e da multiplicação para o cálculo 
mental ou escrito. 

Construção de fatos 
fundamentais da adição, 

subtração e multiplicação. 
Reta numérica. 

É interessante a utilização 
do uso das diferentes 
estratégias de cálculo 
pelos alunos para a 
construção dos fatos 
básicos da adição, 
subtração e multiplicação; 
Utilizar os conceitos 
fundamentais das 
operações, utilizando 
diversas estratégias para 
relacionar os 
deslocamentos para a 
direita ou para a esquerda 
com a reta numérica. 

Caça fatos; Mensagem 
codificada; cruzadinha; 
material dourado; 
Jogos lúdicos 
 
 
 
 

 

Números 3º 
(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números 
naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na 
ordenação dos números naturais e também na 

 Números pares e números 
ímpares 

Numeração ordinal 

É interessante a utilização 
do uso das diferentes 
estratégias de cálculo 

 
Usar pares de sapatos 
para trabalhar par e 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

construção de fatos da adição e da subtração, 
relacionando-os com deslocamentos para a direita ou 
para a esquerda. 

pelos alunos para a 
construção dos fatos 
básicos da adição, 
subtração e multiplicação; 
Utilizar os conceitos 
fundamentais das 
operações, utilizando 
diversas estratégias para 
relacionar os 
deslocamentos para a 
direita ou para a esquerda 
com a reta numérica. 

impar; Reta numérica 
Usar cantiga Terezinha 

de Jesus para 
simulação; Dinâmica 

 
 

Números 3º 

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de 
cálculo mental e escrito para resolver problemas 
significativos envolvendo adição, subtração e 
multiplicação com números naturais. 

Procedimentos de cálculo 
(mental e escrito) com 

números naturais: adição e 
subtração. 

Desenvolver diversas 
estratégias para resolução 
de problemas envolvendo 
adição, subtração e 
multiplicação de números 
naturais. 
Utilizar os panfletos de 
supermercado 

Complete o texto 
Adivinhas; Desafios 

Panfletos de 
supermercado; 

Mercadinho 

Números 3º 

(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de adição 
e subtração com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar 
quantidades, utilizando diferentes estratégias de 
cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo 
mental. 

Problemas envolvendo 
significados da adição e da 

subtração: juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 

comparar e completar 
quantidades. 

É importante a utilização 
das diferentes estratégias 
de cálculo para a 
resolução e elaboração de 
problemas, utilizando as 
diversas estratégias feitos 
pelos alunos. 

 
Resolução de 

problemas 
 
 

 
 

Números 3º 

(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de 
multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados 
de adição de parcelas iguais e elementos 
apresentados em disposição retangular, utilizando 
diferentes estratégias de cálculo e registros. 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
multiplicação e da divisão: 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 

repartição em partes iguais e 
medida. 

É importante a utilização 
de materiais para 
resolução de problemas 
envolvendo o conceito da 
multiplicação; 
É importante 
contextualizar a resolução 
de problemas envolvendo 
o significado da divisão e 

Uso de material 
concreto: balas,lápis, 

palitos, etc. 
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da multiplicação, a partir 
dos registros das 
estratégias pessoais dos 
alunos. 

Números 3º 

(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de 
divisão de um número natural por outro (até 10), 
com resto zero e com resto diferente de zero, com os 
significados de repartição equitativa e de medida, por 
meio de estratégias e registros pessoais. 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
multiplicação e da divisão: 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 

repartição em partes iguais e 
medida. 

É importante a utilização 
de materiais para 
resolução de problemas 
envolvendo o conceito da 
multiplicação; 
É importante 
contextualizar a resolução 
de problemas envolvendo 
o significado da divisão e 
da multiplicação, a partir 
dos registros das 
estratégias pessoais dos 
alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 3º 

(EF03MA09) Associar o quociente de uma divisão 
com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 
10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e 
décima partes. 

Significados de metade, terça 
parte, quarta parte, quinta 

parte e décima parte. 

É importante a utilização 
de material concreto ou 
elaboração de registros 
para a apropriação dos 
conceitos, 
contextualizando à 
realidade. 

 

Álgebra 3º 

(EF03MA10) Identificar regularidades em sequências 
ordenadas de números naturais, resultantes da 
realização de adições ou subtrações sucessivas, por 
um mesmo número, descrever uma regra de 
formação da sequência e determinar elementos 
faltantes ou seguintes. 

Identificação e descrição de 
regularidades em sequências 

numéricas recursivas. 

É importante a assimilação 
das regularidades do 
sistema de numeração 
decimal pelos alunos para 
a realização do princípio 
da contagem. 

 
 

Usar desenhos com 
números e suas casas 

 
 

Álgebra 3º 

(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade para 
escrever diferentes sentenças de adições ou de 
subtrações de dois números naturais que resultem na 
mesma soma ou diferença. 

Relação de igualdade.   
Jogos 

Situações-problema 
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Geometria 3º 

(EF03MA12) Descrever e representar, por meio de 
esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, 
a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, 
incluindo mudanças de direção e sentido, com base 
em diferentes pontos de referência. 

Localização e movimentação: 
representação de objetos e 

pontos de referência. 
  

Maquetes; Croquis 
Caminhar marcando 

local; trajeto 
 

Geometria 3º 

(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais 
(cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e 
esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas 
figuras. 

Figuras geométricas espaciais 
(cubo, bloco retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e 
esfera): reconhecimento, 

análise de características e 
planificações. 

Desenvolver atividades 
por meio de materiais 
concretos, montar os 
sólidos e planificá-los para 
que os alunos percebam 
as relações e identificando 
seus elementos. 

Montar figuras 
geométricas 

Uso de sucatas 
 
 
 
 

Geometria 3º 

(EF03MA14) Descrever características de algumas 
figuras geométricas espaciais (prismas retos, 
pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com 
suas planificações. 

Figuras geométricas espaciais 
(cubo, bloco retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e 
esfera): reconhecimento, 

análise de características e 
planificações. 

Desenvolver atividades 
por meio de materiais 
concretos, montar os 
sólidos e planificá-los para 
que os alunos percebam 
as relações e identificando 
seus elementos. 
Utilizar embalagens de 
produtos. 

Trabalhar embalagens 
 
 

Geometria 3º 

(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas 
(triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e 
paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, 
posições relativas e comprimento) e vértices. 

Figuras geométricas planas 
(triângulo, quadrado, 
retângulo, trapézio e 

paralelogramo): 
reconhecimento e análise de 

características. 

É interessante apresentar 
material concreto para o 
aluno ter maior clareza em 
relação ao 
reconhecimento, 
classificação e 
comparação de figuras 
planas. 

 

Geometria 3º 

(EF03MA16) Reconhecer figuras congruentes, usando 
sobreposição e desenhos em malhas quadriculadas 
ou triangulares, incluindo o uso de tecnologias 
digitais. 

Congruência de figuras 
geométricas planas. 

   

Grandezas 
e medidas 

3º 
(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma 
medida depende da unidade de medida utilizada. 

Significado de medida e de 
unidade de medida. 
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Grandezas 
e medidas 

3º 
(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o 
instrumento mais apropriado para medições de 
comprimento, tempo e capacidade. 

Significado de medida e de 
unidade de medida. 

  

Usar relógio, 
balança,fita métrica, 

roupas, calçados 
,material escolar e 

objetos 

Grandezas 
e medidas 

3º 

(EF03MA19) Estimar, medir e comparar 
comprimentos, utilizando unidades de medida não 
padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, 
centímetro e milímetro) e diversos instrumentos de 
medida. 

Medidas de comprimento 
(unidades não convencionais 

e convencionais): registro, 
instrumentos de medida, 

estimativas e comparações. 

O professor pode propor 
situações- problema que 
propõe estratégias 
pessoais quanto ao uso de 
alguns instrumentos, 
como por exemplo, a fita 
métrica. 

 

Grandezas 
e medidas 

3º 

(EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa, 
utilizando unidades de medida não padronizadas e 
padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, 
grama e miligrama), reconhecendo-as em leitura de 
rótulos e embalagens, entre outros. 

Medidas de capacidade e de 
massa (unidades não 

convencionais e 
convencionais): registro, 

estimativas e comparações. 

O professor pode propor 
situações- problema que 
propõe estratégias 
pessoais quanto ao uso de 
alguns instrumentos, 
como por exemplo, a 
balança e recipientes de 
uso frequente que 
apresentem unidades de 
medida padronizadas. 

 
 
 

Embalagens 
Jogos 

Receitas 
 
 
 

 

Grandezas 
e medidas 

3º 
(EF03MA21) Comparar, visualmente ou por 
superposição, áreas de faces de objetos, de figuras 
planas ou de desenhos. 

Comparação de áreas por 
superposição. 

   

Grandezas 
e medidas 

3º 

(EF03MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de 
tempo, utilizando relógios (analógico e digital) para 
informar os horários de início e término de realização 
de uma atividade e sua duração. 

Medidas de tempo: leitura de 
horas em relógios digitais e 

analógicos, duração de 
eventos e reconhecimento de 

relações entre unidades de 
medida de tempo. 

O professor pode propor 
atividades para explorar a 
relação entre as unidades 
de medidas de tempo, 
especialmente o relógio 
analógico para fins de 
contagem e a resolução de 
problemas para colocar 
em jogo o conhecimento 
prévio dos alunos. 
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Grandezas 
e medidas 

3º 
(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em 
relógios analógicos e reconhecer a relação entre hora 
e minutos e entre minuto e segundos. 

Medidas de tempo: leitura de 
horas em relógios digitais e 

analógicos, duração de 
eventos e reconhecimento de 

relações entre unidades de 
medida de tempo. 

O professor pode propor 
atividades para explorar a 
relação entre as unidades 
de medidas de tempo, 
especialmente o relógio 
analógico para fins de 
contagem e a resolução de 
problemas para colocar 
em jogo o conhecimento 
prévio dos alunos. 

 
 
 

Grandezas 
e medidas 

3º 

(EF03MA24) Resolver e elaborar situações-problema 
que envolvam a comparação e a equivalência de 
valores monetários do sistema brasileiro em 
situações de compra, venda e troca. 

Sistema monetário brasileiro: 
estabelecimento de 

equivalências de um mesmo 
valor na utilização de 

diferentes cédulas e moedas. 

É importante a utilização de 
cédulas e moedas para o 
estudo do sistema monetário 
brasileiro, no que diz 
respeito à comparação e 
equivalência de valores. 

 

Probabilida
de e 

estatística 
3º 

(EF03MA25) Identificar, em eventos familiares 
aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando 
os que têm maiores ou menores chances de 
ocorrência. 

Análise da ideia de acaso em 
situações do cotidiano: 

espaço amostral. 
  

 
Fotos pessoais 

 
 

Probabilida
de e 

estatística 
3º 

(EF03MA26) Resolver situações-problema cujos 
dados estão apresentados em tabelas de dupla 
entrada, gráficos de barras ou de colunas. 

Leitura, interpretação e 
representação de dados em 
tabelas de dupla entrada e 

gráficos de barras. 

É importante o aluno ler e 
interpretar dados referentes 
a tabelas, gráficos de barras 
ou de colunas a partir da 
proposição de situações da 
realidade. 

Leitura e interpretação 
Situações-problema 

 
 

Probabilida
de e 

estatística 
3º 

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados 
apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos 
de barras ou de colunas, envolvendo resultados de 
pesquisas significativas, utilizando termos como 
maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo 
de linguagem para compreender aspectos da 
realidade sociocultural significativos. 

Leitura, interpretação e 
representação de dados em 
tabelas de dupla entrada e 

gráficos de barras. 

É importante o aluno ler e 
interpretar dados 
referentes a tabelas, 
gráficos de barras ou de 
colunas a partir da 
proposição de situações 
da realidade. 

 
 
 
 
 
 

 

Probabilida
de e 

estatística 
3º 

(EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas em um universo de até 50 elementos, 
organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas 
simples e representá-los em gráficos de colunas 

Coleta, classificação e 
representação de dados 

referentes a variáveis 
categóricas, por meio de 

Para essa habilidade, é 
possível utilizar temas 
para coletar e organizar 
dado, usando gráficos de 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

simples, com e sem uso de tecnologias digitais. tabelas e gráficos. linhas, de colunas ou de 
barras, partir de um 
contexto ou uma situação-
problema. 

Números 3º 
(EF03MA29*) Construir, utilizar e desenvolver 
estratégias diversas para o cálculo das quatro 
operações. 

Procedimentos de cálculo 
(mental e escrito) com 

números naturais: adição, 
subtração, multiplicação e 

divisão. 

Propor situações 
problemas para que as 
crianças apresentem 
diferentes procedimentos. 
O debate das estratégias 
envolvidas permite que 
todos descubram e 
validem as “leis” do 
sistema que fundamentam 
as operações aritméticas. 

Desafios; cruzadinhas 
Caça fatos; mensagem 
codificada; Situações- 
problema; Jogos;Ábaco 
Material dourado; 
Calculadora; Tablet; 
Computador 

 

 
CURRÍCULO 2019  

ARTE 3º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE BATATAIS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO 

 
SUGESTÃO DE 
ATIVIDADES 

Artes 
visuais 

3º 

(EF15AR01C) Conhecer, identificar e apreciar 
obras de arte de diferentes modalidades, 
autores, épocas, países e culturas, cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório imagético. 

Contextos e práticas 

Cultivar = desenvolver, 
apurar, formar, 
melhorar, nutrir 
capacidade de 
simbolizar = Notar, 
paulatinamente, que 
cores e formas, nas 
produções artísticas, 
correspondem a 
intenções de seus 
autores, significam; 

 

Artes 3º (EF15AR02C) Conhecer, identificar, interpretar e Elementos da linguagem Elementos constitutivos:  
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visuais explorar elementos constitutivos das artes 
visuais. 

(ponto, linha, forma, 
cor, espaço, movimento, 
texturas, luz, sombra, 
formas, dimensões, 
figura etc.) 

Artes 
visuais 

3º 

(EF15AR03A) Conhecer (re) produções de obras 
de arte de diferentes autores, épocas, países, 
culturas, reconhecendo,analisando e refletindo 
sobre a influência de distintas matrizes estéticas 
e culturais das artes visuais nas manifestações 
artísticas das culturas pessoais , coletivas e 
colaborativas locais, regionais, nacionais e 
internacionais.  

Matrizes estéticas e 
culturais 

Influência de distintas 
matrizes estéticas e 
culturais presentes nas 
artes visuais: (Indígena, 
Africana, Europeia etc.) 

 

Artes 
visuais 

3º 

(EF15AR04C) Conhecer, apreciar e explorar 
diferentes modalidades das artes visuais, 
experimentando e utilizando de forma 
consciente materiais, instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não convencionais. 

Materialidades 

Modalidades de 
expressão das artes 
visuais: (desenho, 
pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, 
fotografia etc.) 
uso sustentável: Usados 
de forma consciente - 
requer a noção de que 
os recursos são 
limitados, e por isso 
devem ser usados de 
forma adequada. 

 

Artes 
visuais 

3º 

(EF15AR05C) Experimentar, organizar e analisar 
processos de criação em artes visuais de modo 
individual, coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da comunidade. 
 

Processos de criação 
Processos de criação: 

fazer artístico 
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Artes 
visuais 

3º 

(EF15AR06C) Dialogar sobre o que produz 
artisticamente, assim como realizar leituras 
autorais das produções dos colegas e de alguns 
artistas, percebendosemelhanças e diferenças, e 
que, por meio da arte é possível expressar ideias 
e sentimentos. 

Processos de criação 

Sentidos Plurais = 
Observar, interpretar e 
refletir sobre seu 
processo de criação, 
assim como realizar 
leituras autorais das 
produções dos colegas e 
de alguns artistas; 
perceber semelhanças e 
diferenças (dentro de 
um mesmo tema); 
perceber que a arte 
também é linguagem, e 
que, por meio dela é 
possível expressar suas 
ideias e sentimentos; 
 

 

Artes 
visuais 

3º 
(EF15AR07C) Conhecer algumas categorias do 
sistema das artes visuais. 

Sistemas da linguagem 

Sistema das Artes 
Visuais: (museus, 
galerias, instituições, 
artistas, artesãos, 
curadores etc.) 

 

Dança 3º 

(EF15AR08C) Conhecer, experimentar e apreciar 
formas distintas da dança presentes na cultura 
local e em outras culturas, em diferentes 
contextos, cultivando a percepção, o imaginário, 
a capacidade de simbolizar e o repertório 
corporal. 

Contextos e práticas 

Formas distintas de 
manifestações da dança: 

(Zumba, Ballet 
Romântico, Samba, Funk 

etc) 
Diferentes Contextos: 

(geográfico; situacional; 
festas; religioso etc)  

cultivar = desenvolver, 
apurar, formar, 
melhorar, nutrir 
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Dança 3º 

(EF15AR09C) Vivenciar eexplorar os diferentes 
tecidos corporais (a pele, as estruturas ósseas e 
articulares, os músculos) percebendo e se 
apropriando da constituição do próprio CORPO 
como um sistema vivo, dinâmico e expressivo, 
estabelecendo relações entre as partes e destas 
com o todo corporal na construção do 
movimento dançado. 

Elementos da linguagem 

Tecidos corporais: (a 
pele, as estruturas 

ósseas e articulares, os 
músculos) 

Construção do 
movimento dançado: 

processos de criação em 
dança 

movimento dançado: 
Dança 

 

Dança 3º 

(EF15AR10C) Conhecer, experimentar e 
apropriar-se do MOVIMENTO em seus diferentes 
aspectos expressivos, estruturais e dinâmicos, 
experimentando diferentes formas de orientação 
no espaço e ritmos de movimento na construção 
do movimento dançado. 

Elementos da linguagem 

Aspectos expressivos: 
(amplitude; intensidade; 

"Brilho" etc) 
Aspectos estruturais: 

(Equilíbrio, desequilíbrio, 
Gestos etc) 

Aspectos dinâmicos: 
(energia, organização, 

agilidade etc) 
Formas de orientação no 
espaço: (deslocamentos, 

planos, direções, caminhos 
etc.) 

Ritmos de movimento: 
(lento, moderado e rápido) 

Movimento dançado: a 
própria dança 

 

Dança 3º 

(EF15AR11C) Conhecer, experimentar, explorar, 
organizar e improvisar movimentos dançados de 
modo individual, coletivo e colaborativo, 
considerando os aspectos estruturais, dinâmicos 
e expressivos dos elementos constitutivos do 
movimento, com base nos códigos de dança. 

Processos de criação 

Aspectos estruturais, 
dinâmicos e expressivos; 
(Formas de orientação 

no espaço; ritmo; 
intensidade. 

deslocamentos, planos, 
direções, caminhos etc.) 
elementos constitutivos 
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do movimento; (peso, 
tempo, espaço e 

fluência ) 
códigos da dança: 

especificidade de cada 
ritmo 

Dança 3º 

(EF15AR12C) Dialogar, com respeito e sem 
preconceito, sobre suas experiências pessoais e 
coletivas em dança vivenciadas na escola, como 
fonte para a construção de vocabulários e 
repertórios próprios. 

Processos de criação / 
Contextos e práticas 

Dialogar: (Rodas de 
conversa (antes e 

depois) 
Respeito: (Regras de 

convivência; 
demonstração de 
cortesia, atenção, 

consideração, interesse 
etc)  

Preconceito: (ideia, 
opinião ou sentimento, 

geralmente hostil e 
generalizado, formado 

sem conhecimento 
abalizado, ponderação 

ou razão.) 
 Esta habilidade está 

implícita na habilidade 
(EF15AR06) 

"construção de 
vocabulário e repertório 

próprios" 

 

Música 3º 

(EF15AR13C) Conhecer, categorizar e apreciar 
criticamente diversas formas e gêneros de 
expressão musical, (re)conhecendo e analisando 
as funções da música em diversos contextos de 
circulação, em especial, aqueles da vida 

Contextos e práticas 

Formas e gêneros de 
expressão musical: 
(música clássica, 
contemporânea, 
popular - categorias 
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cotidiana. pop, mpb, hip hop etc) 
contextos de circulação: 
familiar, comercial, 
regional, meios digitais 
etc 

Música 3º 
(EF15AR14C) Conhecer, apreciar, perceber e 
explorar os elementos do som e elementos 
constitutivos da música. 

Elementos da linguagem /  
Contextos e práticas 

Elementos do som: 
(altura, duração, 
intensidade e timbre); 
elementos constitutivos 
da música: (melodia, 
ritmo e harmonia); 
"Por meio de":  jogos, 
brincadeiras, canções 
"práticas diversas": 
percussão corporal, por 
exemplo. 
 os dois últimos tópicos 
ficam reservados aos 
materiais de apoio 
curricular 

 

Música 3º 

(EF15AR15C) Conhecer e explorar fontes sonoras 
diversas,reconhecendo características dos 
elementos constitutivos do som, da música e 
características de instrumentos musicais 
variados. 

Materialidades 

Fontes sonoras diversas: 
sons corporais, naturais, 
objetos do cotidiano, 
instrumentos musicais 
instrumentos musicais 
variados: convencionais e 
não convencionais 
objeto: coisa material que 
pode ser percebida pelos 
sentidos. 
Características de 
instrumentos: corda, 
sopro, metal, percussão 
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Música 3º 

(EF15AR16C) Conhecer, diferenciar e explorar 
diferentes formas, procedimentos e técnicas de 
notação e registro musicalconvencional e não 
convencional. 

Notação e registro musical 

Notação convencional: 
Sistema de notação 
ocidental 
registro musical 
convencional e não 
convencional: 
(representação gráfica 
de sons - onomatopeias, 
partituras, áudio, 
audiovisual etc). 

 

Música 3º 

(EF15AR17C) Conhecer e experimentar 
improvisações, composições e sonorização de 
histórias de modo individual, coletivo e 
colaborativo. 

Processos de criação 

Sonoplastia: técnica 
baseada na utilização de 
recursos sonoros (voz, 
música, 
ruídos,instrumentos 
musicais convencionais 
e não convencionais 
efeitos acústicos e 
digitais etc.)  
instrumentos musicais 
não convencionais: 
(qualquer coisa que 
possa ser utilizada de 
forma a compor o 
ambiente sonoro de 
uma improvisação ou 
composição musical; 
instrumentos raramente 
utilizados; únicos) 

 

Teatro 3º 

(EF15AR18C) Conhecer, diferenciar e apreciar 
formas distintas de manifestações do teatro, 
presentes em diferentes contextos, cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de 

Contextos e práticas 

"formas distintas de 
manifestações do 
teatro; (comédia, 
drama, bonecos; 
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simbolizar e o repertório ficcional. sombras etc) 
"diferentes contextos"; 

(social, político, 
histórico etc) 
"ver e ouvir" - 

excludente 
"histórias dramatizadas" 

- é a própria 
apresentação teatral 

cultivar = desenvolver, 
apurar, formar, 
melhorar, nutrir 

Teatro 3º 
(EF15AR19C) Perceber teatralidades na vida 
cotidiana, identificando elementos teatrais 

Elementos da linguagem 

 As teatralidades na vida 
cotidiana são 
indissociáveis dos 
elementos teatrais 
Elementos teatrais: 
(entonações de voz, 
fisicalidades, personagens, 
figurino, adereços etc) 
Narrativas: história, conto, 
caso, lenda, fábula, prosa, 
ficção etc. 

 

Teatro 3º 
(EF15AR20C) Expressar-se de forma autoral, 
coletiva e colaborativaem processos de criação 
teatral, explorando teatralidades. 

Processos de criação 

Processos em teatro = 
processos de criação 
teatral 
Teatralidades: (A 
teatralidade é 
indissociáveis dos 
elementos teatrais - 
Elementos teatrais: 
(entonações de voz, 
fisicalidades, personagens, 
figurino, adereços etc) 
improvisação = meio 
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explorando elementos de 
diferentes matrizes 
estéticas e culturais: 
(máscaras, figurinos, 
pintura corporal, adereços 
etc). 

Teatro 3º 

(EF15AR21C)Compor e encenar acontecimentos 
cênicos, ressignificando objetos e fatos, 
exercitando a imitação e o faz de conta, de forma 
intencional e reflexiva, a partir de diferentes 
estímulos 

Processos de criação 

"experimentando-se no 
lugar do outro" = 
imitação/faz de conta;  
acontecimentos cênicos 
= cenas; improvisações,  
"diferentes estímulos": 
músicas, imagens, 
textos ou outros pontos 
de partida 

 

Teatro 3º 

(EF15AR22C) Explorar elementos básicos da 
linguagem teatral, em processos de criação de 
personagens, identificando estereótipos e 
dialogando sobre eles. 

Processos de criação 

Estratégias para a 
construção de 
personagens: jogos, 
improvisação etc 
estereótipos: (clichê, 
generalização, rótulo, 
pressuposto etc) 
Elementos básicos da 
linguagem teatral: 
(Movimento, voz, 
Expressões faciais, tempo, 
espaço, personagem, 
plateia, figurino etc)  

 

Habilidades 
articulador

as 
3º 

(EF15AR23C) Conhecer, analisar, experimentar e 
pesquisar, elementos e recursos processuais 
específicos de diferentes linguagens artísticas, a 
partir de projetos temáticos. 

Processos de criação 

Elementos e recursos 
processuais:  
(encadeamentos de ideias, 
correlação, 
compatibilidade, junção, 
harmonia, afinidade etc) 
Esta habilidade pressupõe 
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a configuração de 
"linguagens híbridas" = 
pressupõe fusão, 
justaposição, mistura etc 

Habilidades 
articulador

as 
3º 

(EF15AR24C) Conhecer, explorar e caracterizar 
brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções 
e histórias, pesquisando suas origens nas 
diferentes matrizes estéticas e culturais, 
relacionando seus sentidos e significados ao 
contexto sociocultural contemporâneo 

Matrizes estéticas e 
culturais 

Contexto sociocultural: 
Patrimônio Cultural 
material e imaterial; 
Culturas diversas; 
Cultura brasileira; 
Matrizes indígenas, 
africanas e europeias; 
Diferentes épocas; 
Ética;Social/geográfico/pol
ítico/religioso/econômico/ 
estético etc; 

 

Habilidades 
articulador

as 
3º 

(EF15AR25C) Conhecer e valorizar diferentes 
elementos constitutivos do contexto 
sociocultural local, nacional e internacional, 
cultivando vocabulários e repertórios das 
diferentes linguagens artísticas. 

Patrimônio cultural 

Contexto sociocultural: 
Patrimônio Cultural 
material e imaterial; 
Culturas diversas; 
Cultura brasileira; 
Matrizes indígenas, 
africanas e europeias; 
Diferentes épocas; 
Ética; 
Social/geográfico/polític
o/religioso/econômico/ 
estético etc; 
consequente construção 
de vocabulário e 
repertório específicos 
das linguagens 
artísticas. 

 

Habilidades 
articulador

3º 
(EF15AR26C) Conhecer, identificar e explorar 
diferentes tecnologias e recursos digitais, em 

Arte e tecnologia/ 
Processos de criação 

Tecnologias e recursos 
digitais: (multimeios, 
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as processos de criação de diferentes linguagens 
artísticas. 

animações, jogos 
eletrônicos, gravações 
em áudio e vídeo, 
fotografia, softwares 
etc.) 

 

CURRÍCULO 2019  
EDUCAÇÃO FÍSICA 3º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE BATATAIS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO 

 
SUGESTÃO DE 
ATIVIDADES 

Brincadeiras 
e jogos 

3º 

(EF35EF01A) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de 
matriz indígena e africana, valorizando a importância 
desse patrimônio histórico cultural. 

Brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do 

mundo, matriz indígena e 
africana. 

Identificar o contexto em 
que os alunos estão 
inseridos, verificando se 
existem comunidades 
indígenas e quilombos na 
comunidade e priorizar 
inicialmente da prática dos 
jogos desse contexto.            

 

Brincadeiras 
e jogos 

3º 

(EF35EF02A) Planejar e utilizar estratégias para 
possibilitar a participação segura de todos os alunos 
em brincadeiras e jogos populares do Brasil e do 
mundo incluindo os da matriz indígena. 

Brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do 

mundo, matriz indígena e 
africana 

  

 

Brincadeiras 
e jogos 

3º 

(EF35EF03A) Descrever, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as 
brincadeiras e os jogos populares do Brasil e do 
mundo incluindo os da matriz indígena, explicando 
suas características e a importância desse patrimônio 
histórico cultural na preservação da diferente cultura. 

Brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do 

mundo, matriz indígena e 
africana 
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Esporte 3º 

(EF35EF05A) Experimentar e fruir diversos tipos de 
esportes de campo e taco rede/parede, invasão, 
identificando seus elementos comuns, reconhecendo 
a importância do trabalho em equipe para o alcance 
deum objetivo comum. 

Esporte: Esportes de campo e 
taco, Esportes de 

rede/parede, Esportes de 
invasão 

  

 

Esporte 3º 
(EF35EF06A) Diferenciar os conceitos de jogo e 
esporte, identificando as características que os 
constituem. 

Esporte: Esportes de campo e 
taco, Esportes de 

rede/parede, Esportes de 
invasão 

  

 

Ginástica  3º 

(EF35EF07A) Experimentar e fruir, combinações de 
diferentes elementos da ginástica geral (equilíbrios, 
saltos, giros, rotações, com e sem materiais), 
valorizando o trabalho coletivo. 
(EF35EF07B) Planejar e apresentar   coreografias com 
combinações de diferentes elementos da ginástica 
com diferentes elementos do folclore. 

Ginástica Geral   

 

Dança  3º 

(EF35EF09A) Experimentar, e fruir danças do Brasil e 
do Mundo incluindode matriz indígena e africana, 
valorizando e respeitando os diferentes sentidos e 
significados dessas danças em suas culturas de 
origem. 

Danças do Brasil e do mundo 
de matriz indígena e africana 

  

 

Dança  3º 
(EF35EF10A) Identificar os elementos constitutivos 
comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos) em 
danças do Brasil e do Mundo e da matriz indígena. 

Danças do Brasil e do mundo 
de matriz indígena e africana 

  

 

Dança  3º 

(EF35EF12A) Identificar situações de injustiça geradas 
e/ou presentes no contexto das danças e demais 
práticas corporais e discutir alternativas para superá-
las. 

Danças do Brasil e do mundo 
de matriz indígena e africana 

  

 

Lutas  3º 
(EF35EF13A) Experimentar e fruir diferentes lutas 
presentes no contexto comunitário e regional da 
matriz indígena e africana.   

Lutas do contexto 
comunitário e regional Matriz 

Indígena e africana 
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Lutas  3º 

(EF35EF14A) Planejar e utilizar estratégias básicas das 
lutas do contexto comunitário da matriz indígena, 
respeitando o colega como oponente e as normas de 
segurança. 

Lutas do contexto 
comunitário e regional Matriz 

Indígena e africana 
  

 

Lutas  3º 
(EF35EF15A) Identificar as características das lutas do 
contexto comunitário da matriz indígena, 
reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas. 

Lutas do contexto 
comunitário e regional Matriz 

Indígena e africana 
  

 

 


