Ementa 2021
3º ano do fundamental
OBJETIVOS GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL Os Parâmetros Curriculares Nacionais
indicam como objetivos do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de:
• compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de
direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de
solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o
mesmo respeito;
• posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações
sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;
• conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e
culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e
pessoal e o sentimento de pertinência ao País;
• conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como
aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer
discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de
etnia ou outras características individuais e sociais;
• perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando
seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do
meio ambiente;
• desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas
capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção
social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania;
• conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um
dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua
saúde e à saúde coletiva;
• utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal —
como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das
produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e
situações de comunicação;
• saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e
construir conhecimentos;
• questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvêlos, utilizando para
isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica,
selecionando procedimentos e verificando sua adequação.

Os 4 pilares da educação da Unesco
Os pilares da educação da UNESCO foram elaborados
em 1999 por Jacques Delors, professor político e econômico
francês. Publicado no relatório: “Educação: um tesouro a
descobrir”, eles definem os aprendizados considerados
essenciais para que as crianças se desenvolvam cognitivamente
e socialmente.
Seguindo os 4 pilares, os alunos recebem uma formação completa. Ou seja, não somente
se preparam para o mercado de trabalho, mas também para viver em sociedade e se
tornarem cidadãos mais justos, empáticos e preparados para lidar com adversidades.
Abaixo, você conhecerá os objetivos de cada um dos pilares da educação da UNESCO.

1 – Aprender a conhecer.
Esse pilar envolve o ato de compreender, descobrir ou construir o conhecimento. Mais do
que adquirir saberes, as crianças devem ter interesse real pela informação e prazer em
aprender e se aprimorar constantemente.
É importante incentivar a pesquisa individual para desenvolver o senso crítico e despertar a
curiosidade intelectual. Com isso, promove-se a autonomia, tornando a pessoa capaz de
ter discernimento e tomar suas próprias conclusões.
Para que o processo de descoberta seja eficiente, é preciso exercitar, ainda, a atenção, a
memória e o pensamento.

2 – Aprender a fazer.







Além de obter conhecimento teórico, as crianças precisam colocá-lo em prática.
Mobilizando suas habilidades cognitivas, elas devem estar aptas a:
Fazer escolhas;
Pensar criticamente;
Solucionar problemas;
Atuar da maneira mais adequada em situações incertas;
Não confiar em modelos pré-existentes.
Dos pilares da educação da UNESCO, este é o que visa a formação do profissional. Isso
porque, em meio aos avanços tecnológicos, a pessoa passa a ser mais exigida intelectual e
mentalmente. Portanto, ela deve lidar e tomar decisões em qualquer situação a qual ela for
inserida.

3 – Aprender a conviver.
Saber conviver em sociedade e se colocar no lugar do outro são fatores-chave nos dias
atuais. Esse pilar, portanto, gira em torno do aprendizado da não-violência, em que a
hostilidade dá lugar ao espírito colaborativo.
Descobrir que o outro é diferente e, ao mesmo tempo, encarar essa diversidade como algo
normal, é o que torna a convivência mais leve e permite criar laços afetivos. Junto a isso,
há o fortalecimento da empatia, da tolerância e do respeito.
Para esse aprendizado, é importante que as escolas incentivem os alunos a realizarem
projetos de cooperação. Pois, desta forma, eles aprendem desde cedo a lidar com conflitos
e buscar maneiras de resolvê-los de forma pacífica.

4 – Aprender a ser.
O último dos pilares da educação da UNESCO está relacionado ao desenvolvimento do ser
como um todo. No caso, todos precisam estar aptos a pensar de forma crítica e autônoma
e ser capaz de formar seu próprio juízo de valor.
Os fatores-chave deste aprendizado são:
Inteligência;
Criatividade;
Sensibilidade;
Responsabilidade;
Pensamento crítico;
Ética.


O pilar incentiva, ainda, a diversidade de personalidades e talentos – evitando que haja
algum padrão de comportamento a ser seguido. Para isso, é essencial que os jovens
vivenciem ocasiões que permitam descobertas e experimentações culturais, sociais,
artísticas, desportivas, científicas e estéticas.
Desta forma, é possível descobrir o potencial de cada aluno (a) e contribuir para o seu
desenvolvimento.
O colégio Século acredita, vivencia e dissemina os pilares da educação da UNESCO,
focando em uma educação contemporânea.

Área do Conhecimento: Linguagem Códigos e suas tecnologias (Língua Portuguesa)

Períodos Conteúdos
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Campos de atuação.
 Campo da vida cotidiana.
Gêneros textuais e multimodais.
 Rótulo de embalagem, logotipo, pesquisa de opinião.
Campos de atuação.
 Campo da vida cotidiana.
Gêneros textuais e multimodais.
 Relato pessoal, verbete de dicionário.
Campos de atuação.
 Campo artístico-literário.
Gêneros textuais e multimodais.
 Fábula, canção.
Campos de atuação.
 Campo artístico-literário.
Gêneros textuais e multimodais.
 Conto.
Campos de atuação.
 Campo da vida cotidiana.
Gêneros textuais e multimodais.
 Carta, email, receita, programa de culinária.
Campos de atuação.
 Campo da vida cotidiana.
Gêneros textuais e multimodais.
 Agenda, diário pessoal.
Campos de atuação.
 Campo da vida pública.
Gêneros textuais e multimodais.
 Álbum de fotos digital, notícia, comentários do leitor em publicações infantis
impressas ou digitais, telejornal.
Campos de atuação.
 Campo da vida pública.
Gêneros textuais e multimodais.
 Folheto, publicidade e propaganda, campanha de conscientização, propaganda de
rádio.
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Campos de atuação
 Campo das práticas de estudo e pesquisa.
Gêneros textuais e multimodais
 Relato de experiência científica.
Campos de atuação
 Campo das práticas de estudo e pesquisa, campo artístico-literário
Gêneros textuais e multimodais
 Texto didático, resumo oral do livro.

Campos de atuação.
 Campo artístico-literário Gêneros textuais e multimodais.
 Texto dramático, conto.
Campos de atuação
 Campo artístico-literário Gêneros textuais e multimodais.
 Cordel, poema, lenda, sarau.

Área do Conhecimento: Linguagem Códigos e suas tecnologias (Artes)

Períodos

Conteúdos

1º
BIMESTRE

 Tons e cores.

2º
BIMESTRE

 Conhecendo o Artista – Tarsila do Amaral.

3º
BIMESTRE

4º
BIMESTRE

 Técnicas de pintura.
 Técnicas de pontilhismo.

 Colagem e afastamento.

Área do Conhecimento: Linguagem Códigos e suas tecnologias (Inglês)
Períodos
1º
BIMESTRE

Conteúdos
 Unidade 1: My bedroom
 Unidade 2: Wild animals

 Unidade 3: Nature
2º
BIMESTRE

3º
BIMESTRE

4º
BIMESTRE

 Unidade 4: Fabulous food

 Unidade 5: Is he a chef?
 Unidade 6: My town

 Unidade 7: Big or small?
 Unidade 8: Our faces

Área do Conhecimento: Matemática e suas tecnologias
Períodos
1º
BIMESTRE

2º
BIMESTRE

3º
BIMESTRE

4º
BIMESTRE

Conteúdos
De 100 em 100, até que número podemos contar?
 Números maiores que 100.
 Sequências e operações.
Podemos fazer trocas para adicionar ou subtrair?
 Adição e subtração.
 Números, operações e problemas.

Que formas você ver pelo caminho?
 Sólidos geométricos.
 Trajetos e pontos de referência
Quando devemos multiplicar e dividir?
 Fatos fundamentais da multiplicação e da divisão
 Multiplicações e divisões






Leitura e construção de gráficos de coluna e tabelas de dupla entrada;
Coleta, organização e representação de dados referentes a variáveis categóricas;
Possibilidades e chances.
Significado de medida e de unidade de medida;
Medida de comprimento: unidades convencionais e não-convencionais, milímetro,
centímetro e metro, contorno de figuras;
 Medida de massa: quilograma, grama e miligrama







Leitura, escrita, comparação de números até 1000;
Operações com trocas.
Noções sobre a multiplicação (adição de parcelas iguais, dobro, triplo);
Noções de divisão (repartir igualmente, metade, terça parte.
O número 1000.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e suas tecnologias. ( História)
Períodos

1º
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2º
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T
R
E

Conteúdos
 Grupos populacionais que formam a cidade e as relações estabelecidas entre eles. ▪
Eventos que marcam a formação da cidade, como fenômenos migratórios (vida
rural/urbana), desmatamentos, estabelecimento de grandes e pequenas empresas,
etc.
 Distinções sociais, econômicas e culturais entre espaços e grupos que formam uma
cidade.
 O bairro e sua importância para a organização do espaço urbano.
 Deslocamentos populacionais e a formação de comunidades humanas.
 Impactos da ação humana sobre os espaços geográficos que ocupa.
 Acontecimentos ocorridos na cidade onde vive, através da consulta a fontes, ao
longo do tempo.
 Processo histórico de formação da cidade onde vive, através de diferentes fontes
históricas.
 Processos históricos que caracterizam a escola, sua relação com o bairro e cidade
em que está inserida.
 Mudanças e permanências ou rupturas e continuidades na organização e na vida da
cidade de vivência ao longo da história.
 Características do processo de formação das primeiras cidades no Brasil e em outras
localidades ao longo da história.
 Diferentes pontos de vista em relação a eventos significativos do local de vivência. ▪
Aspectos relacionados a condições sociais e à presença de diferentes grupos sociais
e culturais com ênfase para as culturas africanos, indígenas e migrantes.
 Diferentes narrativas e identidades que permeiam a formação dos espaços de
convívio social.
 Exclusão e marginalização de alguns grupos no processo de formação das cidades
 Dominação, sujeição, submissão, resistência e questionamento em diferentes
contextos históricos e culturais no local de vivência.
 Problemas e desafios relacionados à vida na cidade em diferentes períodos da
história.
 Contribuições das culturas africanas e indígenas na formação histórica do Brasil.

 Patrimônios históricos e culturais da cidade ou região de vivência. ▪ Razões culturais,
sociais e políticas para reconhecimento dos patrimônios históricos.
 Conceito de patrimônio histórico a partir dos lugares e espaços em que se localizam.
 Preservação e manutenção dos patrimônios históricos do local de vivência.
 Cidades patrimônios históricos e sua importância no Brasil.
 Marcos históricos do lugar de vivência e seus significados.
 Lugares de memória estabelecidos em nossa sociedade atual.
 Preservação da memória e da história local para a construção de uma identidade
coletiva e local.
 Função da memória na construção da identidade individual e coletiva.
 Registros de memória na cidade (nome de ruas, monumentos, edifícios)

3º
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E

4º
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R
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 Comunidades da cidade ou região de vivência: semelhanças, diferenças e função dos
grupos sociais.
 Formação cultural da população dos espaços de vivência (cidade, estado, país).
 Cidade como espaço de convivência das pessoas, grupos sociais, culturais e as
relações estabelecidas.
 Modos de vida no campo e na cidade no presente e no passado.
 Semelhanças e diferenças na organização social no campo e na cidade.
 Problemas e dificuldades que caracterizam a vida no campo e na cidade.
Significado e impactos da modernização do campo para a vida das pessoas

 Mapeamento e funções dos espaços públicos no lugar de vivência (ruas, praças,
escolas, hospitais, prédios da prefeitura e da Câmara de Vereadores etc.).
 Importância dos principais serviços públicos disponíveis no local de vivência.
 Manutenção e conservação dos espaços públicos e sua importância para a
organização da cidade de vivência.
 Diferenças e importância dos espaços doméstico, públicos e as áreas de
conservação ambiental.
 Diferenças dos espaços público e privado reconhecidas a partir das experiências
sociais e culturais.
 Áreas de preservação ambiental na cidade de vivência e a importância da
conservação.
 Formas de trabalho realizadas na cidade e no campo e o uso da tecnologia nesses
contextos.
 Impactos da utilização de novas tecnologias nas formas de trabalho no campo e na
cidade.
 Relações de trabalho e lazer atual, em outros tempos e espaços, mudanças e
permanências.
 Mudanças na organização das relações de trabalho e os processos históricos
específicos.
 Características e especificidades de diversas profissões ao longo da história

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e suas tecnologias (Orientação humana)

Períodos
1º
BIMESTRE

Conteúdos
 Os dez mandamentos das relações humanas.

2º
BIMESTRE

 O segredo das boas relações.

3º
BIMESTRE

 A fórmula “Tríplice A”.

4º
BIMESTRE

 Projeto “sentimentos, sensações e emoções.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e suas tecnologias (Geografia)
Períodos

Conteúdos

1º
BIMESTRE

Como é viver no campo e na cidade?
 O campo e a cidade.
 As atividades econômicas do campo e da cidade.
 O turismo na Paraíba.

2º
BIMESTRE

As paisagens se transformam?
 Paisagens em transformação.
Cultura e economia no campo e na cidade.
 Agricultura na Paraíba.

3º
BIMESTRE

4º
BIMESTRE








Objetos ou estruturas como referência: posição onde nasce o sol
Imagens bidimensionais e tridimensionais: representações cartográficas
Legendas com símbolos de representações em escalas cartográficas
Espaços urbanos e rurais: fluxos econômicos e tecnológicos
Ritmo e tempo nos espaços urbanos e rurais
Consequências das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o
ambiente físico natural
 Riscos causados pelo uso de ferramentas e máquinas no ambiente físico
natural.







Consumo excessivo e a produção de lixo
Consumo consciente: redução, reuso e reciclagem
Descarte de materiais consumidos em casa, na escola ou no entorno.
Uso dos recursos naturais em atividades cotidianas
Uso da água nas atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de
plantas e outras)
 Problemas ambientais provocados pelo uso dos recursos naturais
 Cuidados necessários para a utilização da água na agricultura e na geração
de energia
 Utilização consciente da água: garantia do provimento da água potável.

Área do Conhecimento: Ciências da natureza e suas tecnologias. ( Ciências).
Períodos
1º
B
I
M
E
S
T
R
E

Conteúdos
Os grupos de animais
 Características e modo de vida dos invertebrados.
 Modo de vida e hábitos .
 Alimentação .
 Reprodução .
 Locomoção.
Os grupos de animais
 Características dos vertebrados.
 Modo de vida e hábitos.
 Alimentação.
 Reprodução.
 Locomoção.

2º
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3º
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4º
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Observação do céu (dia/noite): Sol, Lua, estrelas e planetas.
Instrumentos para observação do céu.
Fenômenos astronômicos visíveis.
Formas de representação do planeta.
Características gerais da Terra: formato e composição.
Comparação da Terra com outros planetas.
Posição da Terra e do Sol no Sistema Solar.

Componentes do ambiente da Terra: água, solo, ar, luz solar.
Características dos solos .
Comparação de amostras de solo.
Fósseis (escalas de tempo).
Diferentes usos do solo.
Importância de elementos não vivos do ambiente para a vida de animais e
plantas.
 Relações entre os animais e o ambiente.
 Relações entre os animais e demais seres vivos.

Efeito de luz nos materiais.
A passagem da luz através de diferentes materiais.
Luz na interseção com objetos opacos.
Sons a partir da vibração de objetos.
Variação dos sons em diferentes objetos.
Manutenção da saúde auditiva e visual.
Poluição sonora.

