
 
 
 
 

SONDAGEM DE APRENDIZAGEM  

PARA: 3º ANO – 2019 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

São esperadas da criança as seguintes habilidades linguísticas e de raciocínio  lógico-
matemático: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Leitura/escuta: 

1.1. Identificar o tema e/ou assunto de um texto. 
1.2. Localizar informações explícitas em um texto. 
1.3. Inferir uma informação em um texto.   
1.4. Inferir o sentido de palavras ou expressões de acordo com o contexto. 
1.5. Interpretar textos com o auxílio de material gráfico. 

 

 
2. Análise linguística/semiótica (ortografização) 

2.1. Ordem alfabética e uso do dicionário. 
2.2      Uso da letra maiúscula no início de parágrafos, de frases e em nomes próprios. 
2.3. Segmentação adequada das palavras. 
2.4. Separação das sílabas das palavras na passagem de uma linha para outra.  
2.5. Pontuação: ponto final, ponto de exclamação, interrogação, dois pontos e travessão.  
2.6      Ortografia: com som nasal (M/N/NH/TIL),  M/P-B,   plural de palavras terminadas em ÃO/Ã,LH, 

NH, CH,  GA/GO/GU, GUE/GUI, JA/JO/JU, QUE/QUI, CA/CO/CU, R/RR, segmentação correta da 
palavras. 

2.7.    Classificação da sílaba quanto a número e tonicidade. 
 

 
3. Produção de texto: 

3.1. Letra cursiva com traçados corretos e legíveis.  
3.2. Coerência na sequência textual entre situação inicial, desenvolvimento, resolução e 

desfecho. 
3.3. Uso dos conhecimentos gramaticais descritos no item 2. 
3.4. Segmentação do texto em parágrafos. 
3.5. Diagramação adequada, com uso correto das margens direita e esquerda, assim como do 

recuo de margem no parágrafo inicial. 
 



MATEMÁTICA 
 
1. Números (até centena 999) 

 
1.1. Leitura, escrita, comparação e ordenação de números até 9 999. 
1.2      Representação gráfica; sequência numérica (antecessor e sucessor), ordem crescente e 

decrescente, composição e decomposição e  valor posicional. 
1.2. Cálculos de adição, subtração, multiplicação e divisão por meio de algoritmos. 
1.3. Resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações e mais de um raciocínio. 
1.4. Cálculo mental de adição e subtração e tabuadas do 2 ao10.  

 
2. Grandezas e medidas 

 
2.1.     Sistema monetário brasileiro: trocas entre  cédulas e moedas em função de seus valores.  
2.2.     Unidades de medidas padronizadas: massa (kg, g), capacidade (L, mL) comprimento (m, cm)  
            e  tempo (horas, minutos). 
2.3.     Problemas que envolvam: sistema monetário, tempo e comprimento. 

 
3. Geometria: 

 
3.1. Nomear e comparar figuras espaciais (cubo, paralelepípedo, pirâmides de diferentes bases) 

identificando semelhanças e diferenças e suas propriedades. 
 

4. Probabilidade e Estatística: 
 

4.1. Leitura e interpretação de gráfico de barras verticais e tabelas simples. 
 
 
 
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. 

 


