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Objetivos específicos da disciplina 1º bimestre  
 
É esperado que o estudante do 3º ano seja capaz de: 
 
Ao final do 1º bimestre: 

• Identificar, discutir e compreender os problemas relativos ao abastecimento de água que 
afetam o Município onde vivemos; 

• Reconhecer a importância do uso sustentável da água, bem como dos demais recursos 
naturais do município; 

• Identificar/ diferenciar, no Município, as paisagens urbanas e rurais; 
• Conhecer e compreender a estrutura político-administrativa de um Município; 
• Identificar/ reconhecer a importância da participação popular na vida do Município; 
• Identificar os recursos naturais do Município e sua importância para a economia e para o 

cotidiano; 
• 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).  
   
Conteúdos do 1º bimestre  

• A água: a falta de água no município de São Paulo e o uso sustentável da água; 
• O Município: história e representação; a população; recursos naturais. 

 
 
  
Objetivos específicos da disciplina 2º bimestre  
 
É esperado que o estudante do 3º ano seja capaz de: 
 
Ao final do 2º bimestre: 

• Identificar os principais serviços públicos do Município, bem como sua importância para a 
população que nele vive; 

• Identificar as etapas e características da produção agrícola; 
• Distinguir a agricultura de subsistência da agricultura comercial; 
• Conhecer, ainda que brevemente, o panorama da atividade agrícola no Brasil; 
• Identificar as etapas e características da produção agropecuária; 
• Conhecer, ainda que brevemente, o panorama da pecuária no Brasil; 
• Conhecer/ identificar as atividades extrativistas, sua importância para a economia e o impacto 

no meio ambiente; 
• 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).  
 
 



 
  
Conteúdos do 2º bimestre  

• O Município: os serviços públicos; 
• O trabalho: agricultura, pecuária e extrativismo. 

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

• Identificar/ diferenciar atividades artesanais e industriais e a importância de cada uma para a 
economia do país; 

• Valorizar as atividades artesanais, compreendendo-as como parte da cultura; 
• Reconhecer o impacto das atividades industriais sobre o meio ambiente; 
• Compreender a importância dos meios de transporte (coletivos) na mobilidade urbana; 
• Identificar diferentes meios de transporte, bem como sua evolução ao longo do tempo; 
• 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).  
 
Conteúdos do 3º bimestre  

• O trabalho: artesanato, indústria e comércio; 
• Transportes e comunicação: deslocamento (mobilidade urbana), o transporte no Brasil.  

 
 
 
Objetivos específicos da disciplina 4º bimestre  
 
É esperado que o estudante do 3º ano seja capaz de: 
 
Ao final do 4º bimestre: 

• Compreender que boa parte dos meios de transporte utilizados nas grandes cidades geram 
poluição; 

• Identificar diferentes formas de comunicação; 
• Reconhecer a importância da tecnologia na comunicação 
• 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).  
 
Conteúdos do 4º bimestre  
 

• Transportes e comunicação: transporte e poluição; a comunicação entre as pessoas; os 
meios de comunicação no Brasil e as novas tecnologias. 


