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Habilidades específicas da disciplina 1º bimestre 
 

•  Identificar características da Terra (como seu formato esférico, a presença de água, solo etc.), com 

base na observação, manipulação e comparação de diferentes formas de representação do planeta 

(mapas, globos, fotografias etc.). 

 • Observar, identificar e registrar os períodos diários (dia e/ou noite) em que o Sol, demais estrelas, 

Lua e planetas estão visíveis no céu. 

 • Comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com base em características como 

cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade etc.  

• Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração de materiais, dentre outras 

possibilidades), reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para a vida 

 
Conteúdos do 1º bimestre  
 

● O Sistema Solar: os planetas do sistema solar e outros astros 
● Constelações 
● Planeta Terra 
● Rocha 
● Solo 

 
 
Habilidades específicas da disciplina 2º bimestre 
 
 
• Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se reproduzem, como se 
deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo. 
•  Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas comuns 
(presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.). 
• Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se reproduzem, como se 
deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo. 
 •  Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas comuns 
(presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.). 
• Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se reproduzem, como se 
deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo.  
• Descrever e comunicar as alterações que ocorrem desde o nascimento em animais de diferentes 
meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem. 
 
 
Conteúdos do 2º bimestre  
  

● Animais vertebrados; 
● Animais invertebrados; 
● A reprodução dos animais. 
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Habilidades específicas da disciplina 3º bimestre 
 
• Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração de materiais, dentre outras 
possibilidades), reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para a vida. 

● Observar, descrever e comparar vegetais de diferentes ambientes, relacionando suas 
características ao ambiente em que vivem. 

● Comparar o desenvolvimento e a reprodução de seres vivos para compreender o ciclo vital 
como característica comum aos seres vivos. 

● Compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e 
agente de transformações do mundo em que vive.  

Conteúdos do 3º bimestre  
  

● Partes das plantas; 
● Ciclo de vida das plantas; 
● As plantas e os outros seres vivos. 

 
Habilidades específicas da disciplina 3º bimestre 
 
É esperado que o estudante do 3º ano seja capaz de: 
 
Ao final do 3º bimestre: 
 

● Reconhecer a existência de órgão internos no corpo humano. 
● Identificar as funções da pele. 
● Perceber a importância dos cuidados com a alimentação, o sono e o lazer para uma vida 

saudável. 
● Compreender o que é saneamento básico e a sua relação com os cuidados com o lixo e a 

água. 
● Estabelecer relações entre os temas estudados e o cotidiano. 
● Participar das discussões relativas aos temas estudados, respeitando as diferentes ideias/ 

opiniões. 
● Organizar-se em grupos, em duplas ou individualmente. 
● Elaborar registros acerca dos diferentes temas estudados, utilizando-se de diferentes 

linguagens (oral, escrita, plástica). 
● Comunicar, de modo oral ou escrito, dúvidas, suposições, dados e conclusões, respeitando 

as diferentes opiniões e utilizando as informações obtidas para justificar suas ideias. 
 
 
 Conteúdos do 4º bimestre  
  

● Ser humano e saúde; 
● O corpo humano; 
● A saúde das pessoas: alimentação, higiene, sono e lazer; 
● Saúde coletiva; 
● Saneamento básico e saúde. 
● Matéria e material; 
● Propriedades da matéria; 
● Estados físicos da matéria; 
● Mudanças de estado físico; 
● O ser humano e o uso dos materiais; 
● Invenções: de onde vêm as invenções; 
● Reciclagem de materiais. 
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Habilidades específicas da disciplina 4º bimestre 
 
É esperado que o estudante do 3º ano seja capaz de: 
 
Ao final do 4º bimestre: 
 

● Reconhecer e classificar os animais vertebrados e seus subgrupos. 

● Reconhecer a importância dos invertebrados entre os seres vivos do planeta. 

● Distinguir os animais em vivíparos, ovíparos e ovovivíparos. 

● Compreender o conceito de metamorfose e conhecer as etapas de vida de alguns animais. 

● Estabelecer relações entre os temas estudados e o cotidiano.   

● Participar das discussões relativas aos temas estudados, respeitando as diferentes ideias/ 

opiniões.  

● Organizar-se em grupos, em duplas ou individualmente.  

● Elaborar registros acerca dos diferentes temas estudados, utilizando-se de diferentes 

linguagens (oral, escrita, plástica). 

● Reconhecer as diferenças entre matéria, material e corpo. 

● Distinguir os estados físicos da matéria. 

● Saber como ocorrem as mudanças de estado físico da matéria. 

● Relacionar diferentes tipos de material e reconhecer diferenças. 

● Compreender os benefícios e problemas decorrentes de novas tecnologias. 

● Entender a reciclagem de materiais como uma forma de diminuição do lixo. 

● Valorizar o estudo e a pesquisa científica. 

● Estabelecer relações entre os temas estudados e o cotidiano. 

● Participar das discussões relativas aos temas estudados, respeitando as diferentes ideias/ 
opiniões; 

● Organizar-se em grupos, em duplas ou individualmente;  
●  Elaborar registros acerca dos diferentes temas estudados, utilizando-se, para isso, de 

diferentes linguagens (oral, escrita, plástica). 
● Comunicar, de modo oral ou escrito, dúvidas, suposições, dados e conclusões, respeitando 

as diferentes opiniões e utilizando as informações obtidas para justificar suas ideias. 
 

 

 
 
  
Metodologia 
  

Aula expositiva dialogada (levantamento de conhecimentos prévios, apresentação de 
conceitos, sistematização por meio de exercícios), estudo de texto informativo, realização de 
experimentos, elaboração de registros coletivos e individuais, realização de pesquisas, jogos, saída 
pedagógica. 
 



 

 

 

Planejamento Anual  

Ano: 3º ano  2021 

Disciplina: Ciências Professor: Sheila Tomita 
 

  
 
 
 
 
Avaliação  
  

A avaliação será realizada através da observação investigativa, sistemática e contínua dos 
avanços, conquistas e desafios apresentados pelo estudante, aliada a análise do desenvolvimento 
do aluno, seus relatos e registros (desenhos, pesquisas, atividades avaliativas, exercícios, trabalhos 
em grupo, participação em debates e em aulas práticas e experimentais).  


