
 

 

Material Digital do Professor 

Língua Portuguesa – 3º ano 

Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

Escola: 

Professor: 

Aluno: 

Legenda:  Plenamente desenvolvido;  Parcialmente desenvolvido;  Pouco desenvolvido; 

 Não trabalhado no bimestre. 

 
 

Oralidade 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Interagir com os colegas e o professor, de modo a contribuir com a 
construção de uma relação comunicativa produtiva em sala de aula, 
respeitando as opiniões divergentes. 

    

• Escutar com atenção perguntas e apresentação de trabalhos de 
colegas, fazendo intervenções pertinentes ao tema, em momento 
adequado. 

    

• Identificar e respeitar as características dos turnos da conversação 
(alternância dos participantes que se revezam nos papéis de falante e 
ouvinte). 

    

• Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) 
observados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, movimentos 
da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal, tom 
de voz. 

    

• Identificar gêneros textuais do discurso oral, utilizados em diferentes 
situações e contextos comunicativos, e suas características 
(conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas 
pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e 
TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula etc.). 

   

 

 

• Usar estratégias de escuta de textos, em situações formais: escutar os 
outros, esperar sua vez para falar e solicitar esclarecimentos (sobre o 
assunto em foco e o significado de palavras desconhecidas). 

    

• Relatar experiências e casos ouvidos ou lidos, com sequência coerente 
(princípio, meio e fim), usando marcadores de tempo e espaço, de 
causa e efeito, com nível de informatividade, vocabulário e estruturas 
frasais adequados. 

    

• Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio 
em recursos multimodais (imagens, tabelas etc.), orientando-se por 
roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem 
à situação comunicativa. 

    

 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Língua Portuguesa – 3º ano 

Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

Oralidade 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades 
linguísticas, identificando características regionais, urbanas e rurais da 
fala. 

    

• Respeitar a variação linguística como característica de uso da língua 
por diferentes grupos regionais ou diferentes camadas sociais, 
rejeitando preconceitos linguísticos. 

    

• Identificar fatores determinantes de registro linguístico (formal, 
informal), como: contexto, ambiente, tema, estado emocional do 
falante, grau de intimidade entre os falantes. 

    

• Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio 
em recursos multimodais (imagens, tabelas etc.), orientando-se por 
roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem 
à situação comunicativa. 
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Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

Leitura 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Localizar informações explícitas em textos. 

    

• Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam 
em meios impressos ou digitais. 

    

• Inferir informações implícitas de fácil identificação, em textos. 

    

• Identificar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros textuais. 

    

• Inferir o tema e o assunto, com base na compreensão do texto. 

    

• Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, 
com base no contexto da frase ou do texto.     

• Identificar, em notícias e reportagens, fatos, participantes, local e 
momento/tempo da ocorrência.     

• Recuperar substituições, ao longo do texto, de palavra por sinônimos 
(coesão lexical) ou por pronomes pessoais, possessivos, 
demonstrativos (anáforas). 

    

• Reconhecer função de gráficos e tabelas em textos, como forma de 
apresentação de dados e informações.     

• Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, 
com crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e 
precisão), de modo a possibilitar a compreensão. 

    

• Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos, 
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos 
prévios sobre gênero textual, suporte e universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria 
obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências 
realizadas antes e durante a leitura de textos. 

    

• Identificar recursos de persuasão (cores, imagens, escolha de palavras, 
jogo de palavras, tamanho de letras), utilizados nos textos publicitários 
e de propaganda, como elementos de convencimento. 
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Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

 

Escrita 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Utilizar, ao produzir o texto, os conhecimentos linguísticos e gramaticais: 
ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação 
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação) e pontuação 
do discurso direto, quando for o caso. 

    

• Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, 
considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem 
escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para 
quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador 
do texto); a linguagem, organização, estrutura; o tema e assunto do 
texto. 

    

• Buscar, em meios impressos ou digitais, informações necessárias à 
produção do texto (entrevistas, leituras etc.), organizando em tópicos os 
dados e as fontes pesquisadas. 

    

• Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos 
segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero 
textual. 

    

• Reler os textos produzidos, com a mediação do professor e colaboração 
dos colegas, para fazer cortes, acréscimos, reformulações, correções de 
ortografia e pontuação. 

    

• Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e 
obedecendo às convenções de disposição gráfica e de inclusão de título e 
autoria. 

    

• Utilizar softwares, inclusive programas de edição de texto, para editar e 
publicar os textos produzidos, explorando os recursos multimídias 
disponíveis. 

    

• Produzir textos para apresentar resultados de observações, pesquisas em 
fontes de informações, incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos 
ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

    

• Utilizar, ao produzir o texto, recursos de referenciação (por substituição 
lexical ou por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos) e 
vocabulário apropriado ao gênero textual. 

    

• Produzir textos injuntivos instrucionais, com a estrutura própria desses 
textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e 
mesclando palavras, imagens e recursos gráfico-visuais, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

    

 

 

 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Língua Portuguesa – 3º ano 

Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

Conhecimentos linguísticos e gramaticais 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre 
grafemas e fonemas: c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o e não u, e e não i em sílaba 
átona em final de palavra, e com marcas de nasalidade (til, m, n) e com os 
dígrafos lh, nh, ch. 

    

• Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, 
especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema- 
-grafema. 

    

• Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, 
VV, CVV, identificando que existem vogais em todas as sílabas.     

• Identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em 
monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas.     

• Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de 
interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois- 
-pontos e travessão. 

    

• Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas, 
paroxítonas e proparoxítonas.     

• Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de 
propriedades aos substantivos: adjunto adnominal.     

• Identificar, em textos, pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos 
que substituem palavras anteriores (pronomes anafóricos).     

• Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas funções 
na frase: sujeito, predicado, objeto direto.     

• Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras 
derivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os para 
compreender palavras e para formar novas palavras. 

    

•  
  



 

 

Material Digital do Professor 

Língua Portuguesa – 3º ano 

Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

 

Educação literária 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Identificar características do cenário, atributos físicos, motivações e 
sentimentos de personagens, marcadores de tempo, espaço, causa- 
-efeito, uso de discurso direto (diálogos). 

    

• Criar narrativas ficcionais, utilizando detalhes descritivos, sequências de 
eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e 
marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens. 

    

• Reconhecer o texto literário como expressão de identidades e culturas. 

    

• Identificar temas permanentes da literatura, em gêneros literários da 
tradição oral, em versos e prosa.     

• Valorizar a literatura, em sua diversidade cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade.     

• Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e 
extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências 
por gêneros, temas, autores. 

    

• Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula 
para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, 
recomendando os que mais gostou para os colegas. 

    

• Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso 
de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas.     

• Identificar, em textos dramáticos, marcadores das falas das personagens 
e de cena.     

• Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando 
imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de 
letras, onomatopeias). 

    

• Criar textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras. 

    

 


