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MATEMÁTICA

Habilidade e competência de leitura
• Leitura, compreensão e interpretação de
diversos tipos de textos: narrativas ficcionais,
relatos pessoais, pequenos textos informativos
ou instrucionais, reportagens, poemas,
histórias em quadrinhos etc.
• Apreensão do tema e da estrutura global do
texto.
• Estabelecimento de relações de causa e
consequência, de temporalidade e
espacialidade.
• Percepção da sequência lógico-temporal.
• Estudo do vocabulário: consulta a um
glossário básico. Sinônimos e antônimos.
Aplicação do vocabulário em outras situações.

Numeração
• Leitura e escrita de números naturais até
999.999.
• A classe simples e a classe de milhar
(unidade, dezena e centena).
• Composição e decomposição.
• Números pares e ímpares.
• Valor absoluto e valor posicional.
• Sucessor e antecessor.
• Ordem crescente e decrescente.
• Ordinais até 100.

Produção de textos
• Produção de textos narrativos à vista de
gravuras, sequência de gravuras ou sugeridas
por acontecimentos na vida infantil.
• Uso do parágrafo.
• Uso dos sinais de pontuação: ponto final,
exclamação, interrogação, reticências, vírgula,
dois pontos e travessão.
• Aplicação de conhecimentos ortográficos.
Bibliografia:
• Aprender Juntos Português 3
Autores: Cicero De Oliviera, Elizabeth
Gavioli de Oliveira Silva - Edições SM
• Qualquer livro didático de Língua
Portuguesa do 3º ano.

Operações
• Adição, subtração, multiplicação e divisão.
• Relação entre os termos de cada operação.
• Multiplicação por um algarismo.
• Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo,
metade, terça parte, quarta parte etc.
• Divisão até 9 (exata e inexata).
• Multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000.
Unidade de Medida de Tempo
• Dia – hora – minuto – semana – quinzena –
mês.
• Leitura e escrita das horas, meias horas.
• Noção de atrasado e adiantado.
Sistema Monetário
• Leitura e escrita de quantias.
• Adição, subtração, multiplicação e divisão de
quantias.
• Noção de caro, barato, troco, lucro, prejuízo.

Medidas de Comprimento, de massa e
capacidade
• Cálculo mental envolvendo quilo, meio
quilo, litro, meio litro.
Tratamento de Dados e da Informação
• Ler, interpretar e representar dados em
tabelas e em gráficos de barra e de colunas.

CSB

Problemas
• Envolvendo o conteúdo deste programa.
Bibliografia
Qualquer livro didático de Matemática do 3º
ano do Ensino Fundamental.
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