Habilidades para Avaliação Diagnóstica de 2017
Candidatos ao 3º Ano do Ensino Fundamental

“Sem o amor de Deus, nada se faz.”
Santo Antonio Maria Zaccaria (Fundador da Congregação Irmãs Angélicas de São Paulo)
Ao realizar a atividade avaliativa o aluno deve demonstrar as habilidades descritas abaixo.
LÍNGUA PORTUGUESA



Práticas de leitura
 Gêneros textuais – parlendas, contos, poemas, bilhetes, diário.
 Reconhecer a finalidade do texto.
 Localizar informações explícitas em um texto.
 Identificar o tema global do texto.
 Ler, compreender e interpretar enunciados.



Produção textual
 Escrever com legibilidade.
 Utilizar conhecimento sobre o gênero solicitado.
 Segmentar as palavras em um texto.
 Usar letra maiúscula e pontuação adequada.
 Selecionar vocabulário adequado para compor o texto.



Análise e reflexão sobre a língua
 Reconhecer diferentes tipos de letras em textos de diferentes gêneros.
 Conhecer e fazer uso de palavras escritas com R/RR; C/QU; G/GU; M/N
 Conhecer as letras do alfabeto, a ordem alfabética e seus usos.
 Segmentar as palavras em sílabas.
 Identificar palavras sinônimas e antônimas.
 Identificar o efeito de sentido produzido por palavras escritas no diminutivo e/ou
aumentativo.

MATEMÁTICA


Números e operações
 Utilizar números para expressar quantidades e para expressar a ordem numa sequência
 Organizar agrupamentos de dois em dois; cinco em cinco; dez em dez.
 Contar em escala ascendente e descendente: de dois em dois; de cinco em cinco e de dez
em dez.
 Ler, escrever, comparar e ordenar números de acordo com as regras do sistema de
numeração decimal.
 Interpretar e resolver situações-problema compreendendo significados da adição e da
subtração.
 Representar os fatos básicos da adição e da subtração a partir de situações-problema.
 Resolver problemas envolvendo a ideia de multiplicação e divisão, utilizando estratégias
pessoais.



Espaço e Forma
 Observar e reconhecer figuras geométricas tridimensionais e planas presentes em
diferentes objetos.
 Identificar e nomear figuras planas.



Grandezas e medidas
 Identificar unidades de tempo – dia, semana, mês.
 Resolver problemas utilizando moedas do real.

