
 

 Conteúdo 
Programático para 
avaliação de ingresso  

 

 
NÍVEL I – 3º ANO 

 

 
Espera-se da criança as seguintes habilidades linguísticas e de raciocínio lógico-matemático:  
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
 
1. Leitura e compreensão de texto narrativo:  

1.1. Identificação, localização e reconhecimento de informações textuais.  

1.2. Identificação do tema do texto 

1.3 Descrições de situações apresentadas no texto. 
 
 
2. Produção de texto narrativo:  
 

Reescrita de texto narrativo, com estrutura textual de apresentação, problema e desfecho, e escrita que 
evidencie:  

2.1 Escrita alfabética.  

2.2 Letra cursiva com traçados corretos e legíveis.  

2.3. Uso da letra maiúscula no início de parágrafos, frases e em nomes próprios.  

2.4. Segmentação adequada das palavras.   
 
 
3. Reflexão sobre a Língua:  

3.1. Uso do lh, nh, ch. 

3.2. Uso do ga, go, gu / gue, gui / que, qui / ca, co, cu.  

3.3. Uso do r /rr.  

3.4. Marcas de nasalidade na grafia: m, n e til.  

 

 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

Presente Língua Portuguesa 2. 
Autores: VAZ, Débora; MORAES, Elody; VELIAGO, Rosângela  
Editora: Moderna  



MATEMÁTICA  
 
 
 
1. Números e Operações: 
  

1.1. Números até 999: representação gráfica; sequência numérica; composição e decomposição; valor 
posicional.  

1.2. Adição e subtração com números até 999, utilizando estratégias pessoais de cálculo, sentença 
matemática e/ou algoritmo (conta armada); adição com reserva; subtração sem recurso.  

1.3. Problemas envolvendo as quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão).  

1.4. Cálculo mental rápido, de adição e subtração, com resultados iguais ou menores do que 10. 

 

 
 
 
2. Grandezas e medidas  

2.1. Tempo: dias do mês, dias da semana, meses do ano e hora inteira. 
 
 
3. Espaço e forma:  

3.1. Figuras planas (nome e propriedades): quadrado, retângulo, triângulo e círculo.  

3.2. Sólidos geométricos (nome e propriedades): cubo, pirâmide de base quadrada, paralelepípedo,  
cilindro e esfera.  

 
 
4. Tratamento da informação:  

Leitura e interpretação de gráficos e tabelas simples. 
 

 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

Saber Matemática – 2º ano  

Autores: SMOLE, Katia Cristina Stocco; DINIZ, Maria Ignez de S. Vieira; MARIM, Vlademir. 

Editora: FTD  
 
 

OBS: Consideram-se desenvolvidas as habilidades pertinentes às séries anteriores, em Língua Portuguesa 
e Matemática.  

A habilidade de leitura e escrita e a resolução de situações-problema são requisitos das duas áreas. 

 

 


