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SEGMENTO Ensino Fundamental I  ETAPA 3ª etapa  

DISCIPLINA Arte PROFESSOR (A) Mércia Costa  

ANO/SÉRIE 4º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) TEMAS E TÓPICOS: 

 Perspectiva 

 Ponto de fuga 

 
B) OBJETIVOS: 

 Identificar os elementos de composição em artes visuais. 

 Conhecer vocabulário apropriado de análise de obras de artes visuais. 

 Estimular as habilidades de observação, análise, síntese. 

 Ampliar o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético através da criação e fruição de imagem. 

 
C) DESCRITORES EM FOCO: 

 Entender e aplicar a técnica de ponto de fuga. 

 Reconhecer a técnica de perspectiva em obras de arte. 

 Identificar as obras mais tradicionais de Albrecht Dürer. 

 Usar o vocabulário apropriado ao se referir a termos artísticos. 

 Produzir trabalhos artísticos empregando os conceitos estudados. 

 Expressar conhecimento e sentimentos de forma criativa. 

 Analisar produção artística com senso crítico e estético. 

 Apreciar obras de arte, produções próprias e dos colegas com prazer, 

empenho e respeito. 

 
D) PROCEDIMENTOS E RECURSOS: 

 Reprodução de imagens multimídia. 

 Textos complementares. 

 Pesquisas sobre produções artísticas. 

 Produção de desenhos, colagens e modelagem. 

 Modelagem de peças em argila. 
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Em sala:  

 Comprometimento e participação com as atividades propostas.  

 Participar ativamente por meio de observações, discussões e registros. 

 Realizar atividades diversificadas: individuais, em grupo e em dupla. 

 Participar das aulas práticas propostas em outros ambientes oferecidos 

pela escola. 

 Organização e assiduidade com a execução e entrega das atividades e 

materiais. 

Em casa: 

 Maior contato com o universo artístico.  

 Visita a exposições, museus, galerias, cinema e teatro. 

 Contato com materiais expressivos como tinta, massa de modelar e afins. 

 

E) AVALIAÇÃO 

O aluno será avaliado através da verificação qualitativa das atividades 

desenvolvidas em sala de aula e em casa. As atividades deverão ser 

organizadas, guardadas em sala e devolvidas ao aluno no final de cada ciclo 

de atividades. Além destas, será realizada avaliação sobre a participação do 

aluno nas práticas realizadas em sala. 

Critérios de Avaliação: 

- Compromisso com regras e combinados. 

- Cumprimento de deveres de casa, organização do material para as aulas. 

- Empenho e dedicação para produzir as atividades propostas nas aulas, 

demonstrando disponibilidade para realizar trabalhos artísticos, 

expressando e comunicando ideias, valorizando sentimentos e percepções. 

- Capacidade de perceber e pesquisar as produções artísticas dentro do 

contexto social e cultural, demonstrando o aprimoramento de um olhar 

sensível. 

Observação: Poderá ocorrer alteração na distribuição dos conteúdos no 

decorrer da etapa. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Ciências PROFESSOR (A) Araminta Resende e Jane Santos 

ANO/SÉRIE 4º  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM   

 Reconhecer os recursos naturais renováveis e não renováveis, bem como 

os hábitos de consumo e o desperdício de recursos naturais; 

 Comparar a relação entre os 3 “Rs” e o uso sustentável dos recursos da 

natureza; 

 Conscientizar-se sobre a necessidade de diminuir a produção do lixo e 

sobre a importância da reutilização do lixo, da economia de recursos 

naturais, da reciclagem e da coleta seletiva do lixo; 

 Reconhecer as transformações que ocorreram nas máquinas utilizadas 

pelo ser humano; 

 Identificar a forma de energia utilizada para o funcionamento de algumas 

invenções humanas; 

 Comparar circuito aberto e fechado; 

 Identificar como evitar o desperdício de energia elétrica; 

 Relacionar conhecimento científico, produção de tecnologia e condições 

de vida. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS  

Recursos naturais e consumo  

 Recurso renovável e não renovável 

 Nossos hábitos e os recursos naturais 

 Os “Rs”: reutilizar, reduzir, reciclar 
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Lixo e reciclagem 

 Reaproveitamento do lixo 

 Nosso lixo 

 Necessidade de diminuir a produção de lixo 

 Descarte do lixo  

 Reciclagem do lixo 

Invenções: Máquinas e energia 

 Invenções antigas e modernas 

 A energia faz as coisas acontecerem 

 Rodas-d’água e moinho 

Invenções: Instalações elétricas 

 Circuitos elétricos 

 Consumo de energia elétrica 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala: 

 Participar das aulas interativas por meio de observações e discussões; 

 Realizar as atividades do livro didático e no caderno; 

 Realizar as atividades de folhas complementares; 

 Interagir com recursos audiovisuais (vídeos, músicas, multimídia etc.); 

 Participar das aulas interativas no Laboratório de Informática — acessar 

sites, jogos pedagógicos e atividades diversificadas relacionadas ao 

conteúdo; 

 Fazer os registros das aulas e das atividades propostas com dedicação e 

envolvimento; 

 Expor suas dúvidas sempre que necessário; 

 Colaborar e participar das atividades em grupo; 

 Registrar as atividades para casa na agenda ou no caderno com 

organização. 
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Em casa: 

 Estabelecer o hábito de estudo diário; 

 Realizar as atividades do livro; 

 Buscar informações; 

 Realizar as folhas com atividades suplementares; 

 Acessar as propostas do ConeCSA com empenho; 

 Rever a matéria já trabalhada com o auxílio do livro didático e dos 

registros no caderno; 

 Registrar as dúvidas para apresentá-las ao professor na aula seguinte; 

 Realizar as tarefas de casa com capricho, organização e atenção; 

 Dedicar um tempo, após o Para Casa, para rever os conteúdos estudados. 

 

D) AVALIAÇÃO 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

 1ª avaliação: 14 pontos 

 2ª avaliação: 14 pontos 

 Atividades diversificadas: 7 pontos — Atividade Interdisciplinar do 

Projeto Pedagógico. Tais atividades serão realizadas na escola, em 

duplas ou individualmente, a partir de estudos orientados feitos em casa 

e na escola. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Educação Física PROFESSOR (A) Carolina Rochael e 
Rafael Silva  

ANO/SÉRIE 4º  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

 Reconhecer maneiras de brincar no meio líquido adaptando o corpo a 

esse contexto. 

 Vivenciar os diferentes jogos de iniciação individuais e coletivos do 

Basquetebol. 

 Identificar características básicas do Basquetebol. 

 Experimentar elementos básicos (deslocamentos, giros, saltos, 

equilíbrios) da Ginástica de Trampolim, Trave e Barra. 

 Aplicar técnicas básicas de auxílio e proteção nos aparelhos. 

 Identificar as danças típicas de diferentes culturas e grupos étnicos. 

 Criar histórias, cenas, cenários, coreografias com base em temas 

variados. 

 Relacionar a dança com contextos sociais, culturais e históricos 

específicos. 

 Identificar a história da peteca, único brinquedo inventado no Brasil. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Jogos e brincadeiras (Aquáticos e Peteca) 

 Esportes (Basquetebol) 

 Ginástica (aparelhos da ginástica: solo, trave e trampolim) 

 Dança (Hip Hop) 

 

C) AVALIAÇÃO  

A avaliação é um processo contínuo que passa pela participação nas aulas, 

cumprimento dos combinados construídos, empenho, capacidade dos 

estudantes de realizar as atividades desenvolvidas e culmina em avaliações 

formais estruturadas. 
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DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Os conceitos são: Ótimo, Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente e 

representam as possibilidades de nota final do aluno. Essa nota será 

conferida através da média dos conceitos de cada avaliação realizada. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Geografia PROFESSOR (A) Araminta Resende e Jane Santos 

ANO/SÉRIE 4º TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS  

 Reconhecer os principais recursos naturais e a transformação deles em 

produtos; 

 Identificar os principais tipos de extrativismo; 

 Reconhecer etapas do processo industrial de transformação da matéria-

prima em produtos; 

 Identificar elementos naturais e tecnológicos e as formas de trabalho que 

interferem na prática da agricultura; 

 Reconhecer os principais tipos de rebanhos e os sistemas de criação na 

pecuária; 

 Compreender a interligação entre o espaço rural e o espaço urbano por 

meio do comércio e dos serviços. 

 

B) TEMAS/CONTEÚDOS 

Produção, trabalho e tecnologia 

 Os recursos naturais 

 O extrativismo  

 A indústria 

 A agricultura 

 A pecuária 

 O comércio e os serviços 
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala: 

 Participar das aulas interativas por meio de observações e discussões; 

 Realizar as atividades do livro didático e no caderno; 

 Realizar as atividades de folhas complementares; 

 Interagir com recursos audiovisuais (vídeos, músicas, multimídia etc.); 

 Participar das aulas interativas no Laboratório de Informática — acessar 

sites, jogos pedagógicos e atividades diversificadas relacionadas ao 

conteúdo; 

 Fazer os registros das aulas e as atividades propostas com dedicação e 

envolvimento; 

 Expor suas dúvidas sempre que necessário; 

 Colaborar e participar das atividades em grupo; 

 Registrar atividades Para Casa na agenda ou no caderno com 

organização. 

Em casa: 

 Estabelecer o hábito de estudo diário; 

 Realizar as atividades do livro; 

 Buscar informações; 

 Realizar as atividades de folhas suplementares; 

 Acessar as propostas do ConeCSA com empenho; 

 Rever a matéria já trabalhada com o auxílio do livro didático e dos 

registros no caderno; 

 Registrar as dúvidas para apresentá-las ao professor na aula seguinte; 

 Realizar as tarefas de casa com capricho, organização e atenção; 

 Dedicar um tempo, após o Para Casa, para rever os conteúdos estudados. 
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D) AVALIAÇÃO 

 1ª avaliação: 14 pontos 

 2ª avaliação: 14 pontos 

 Atividades diversificadas: 7 pontos — Atividade Interdisciplinar do 

Projeto Pedagógico. Tais atividades serão realizadas na escola, em 

duplas ou individualmente, a partir de estudos orientados feitos em casa 

e na escola. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental I ETAPA 3ª Etapa  

DISCIPLINA Inglês PROFESSOR (A) Laryssa Castro  

ANO/SÉRIE 4º ano  TURNO  Manhã / tarde 

 

A) OBJETIVOS  

 Trabalhar as quatro habilidades que subjazem à competência linguístico-

comunicativa em inglês (leitura, escrita, escuta e fala), de forma 

dinâmica apresentando diferentes manifestações culturais.  

 Desenvolver uma atitude de respeito diante de tais manifestações para 

aprimorar o vocabulário por meio das relações com o conhecimento, com 

o outro e com o mundo, aprofundando assim os conhecimentos 

linguísticos da língua alvo.  

 Desenvolver a autonomia de praticar a língua inglesa de forma 

contextualizada e próxima à realidade.  

 Desenvolver a leitura e interpretação de textos, bem como desenvolver 

a escrita de pequenos textos utilizando as estruturas gramaticais 

estudadas na etapa. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS  

 Mealtime 

- Alimentos 

- Advérvios de frequência 

- Rotina 

- Horas 

 

 Yippee! Vacation! 

 - Nomes dos lugares 

- Dias da semana 

 - Meses do ano 

- Advérbios de frequência 

- Atividades que você pode fazer em cada lugar 
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

 

Em sala: Participar das aulas dialogadas e interativas com a mediação do 

professor, realizando e corrigindo as atividades propostas, sejam exercícios 

escritos ou orais (ditados, registros, atividades de fixação e apoio etc.). 

Realizar atividades e projetos individuais ou em grupo, entregando-os na 

data marcada. Manter o caderno organizado e em dia com as atividades 

coladas e corrigidas. Trazer os materiais (livro e caderno) em todas as aulas.  

 

Em casa: Estudar diariamente para a revisão e fixação do conteúdo, com 

esse hábito, o aluno será capaz de realizar sozinho seu dever de casa 

(homework) e projetos solicitados. Reescrever as palavras estudadas para 

fixar a ortografia das mesmas. Utilizar o dicionário ou o glossário do próprio 

livro sempre que houver dúvidas. O contato com qualquer material extra: 

vídeo, música, livrinhos de estória, aplicativos, games, sites etc., é uma 

boa maneira de praticar a língua, ampliar o vocabulário e desenvolver as 

diversas habilidades. Use o DVD-ROM e o CD de áudio que acompanham o 

material didático para uma melhor verificação dos conteúdos estudados em 

sala.  

 

D) AVALIAÇÃO:  

A avaliação é um processo constante, o aluno será avaliado durante toda a 

etapa pela sua participação e cumprimento das tarefas propostas em sala e 

em casa. Nesta etapa, a avaliação se baseará na realização de um projeto, 

na organização do caderno (as atividades deverão ser coladas no caderno e 

registros copiados) e em uma prova final abrangendo os conteúdos 

estudados. Para que a avaliação seja um processo tranquilo e enriquecedor, 

faz-se necessário o estudo diário do conteúdo dado em sala de aula e a 

prática do vocabulário estudado por parte do aluno.  
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SEGMENTO Ensino Fundamental I ETAPA 3ª 

DISCIPLINA Língua Portuguesa PROFESSOR (A) Janaína Maia e Patrícia 
Ribeiro 

ANO/SÉRIE 4º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVO GERAL 

Aprimorar a habilidade discursiva do educando, bem como, a sua capacidade 

humana do uso ético da linguagem e do domínio ativo do discurso, expressos 

no seu desenvolvimento intelectual, na sua formação humana e cultural e na 

sua participação cidadã no processo de transformação e humanização da 

sociedade. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

COMPREENSÃO DE GÊNEROS DISCURSIVOS ORAIS E ESCRITOS, VERBAIS E 

NÃO VERBAIS, IMPRESSOS E DIGITAIS E SUA RELAÇÃO COM A CULTURA. 

 Gêneros textuais: narrativa de aventura, conto popular, história em 

quadrinho, tirinha, reportagem / notícia, texto informativo, texto 

instrucional, texto de opinião, lenda, cartaz, anúncio, debate regrado, 

argumento, biografia, e-mail. 

 Linguagem (conto, debate regrado, lenda, argumento, texto de opinião). 

 Contexto de produção e circulação (narrativa, lenda, cartaz, texto 

injuntivo, anúncio, história em quadrinho). 

 Coerência e coesão. 

 Recursos expressivos e efeitos de sentido. 

 Organização temática. 

 Vozes do discurso. 

 Literatura. 
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APROPRIAÇÃO DA LÍNGUA, DO SEU FUNCIONAMENTO E USO REFLEXIVO DA 

LÍNGUA E SUA RELAÇÃO COM O PATRIMÔNIO LINGUÍSTICO NACIONAL E 

CULTURAL. 

 Pronomes (pessoais, oblíquo, reto e de tratamento); 

 Verbos (presente, passado e futuro); Terminação em AM  e ÃO; 

 Interjeição; 

 Uso de onomatopeias; 

 Contribuições da língua inglesa; 

 Sílaba tônica; 

 Advérbio; 

 Preposição; 

 Oração: sujeito e predicado; 

 Sílaba tônica; 

 Terminações -OSO/-OZO; 

 Uso R/ RR 

 Uso de S/SS/ CE/CI; 

 Mal e mau; 

 Uso H. 

 Verbete; 

 Uso do dicionário; 

 Vocabulário. 

 

PRODUÇÃO DE GÊNEROS DISCURSIVOS ORAIS E ESCRITOS, VERBAIS E NÃO 

VERBAIS, IMPRESSOS E DIGITAIS E SUA RELAÇÃO COM A CULTURA. 

 Linguagem formal e informal; 

 Sinais de pontuação; 

 Produção de narrativas escritas de acordo com as etapas do discurso 

narrativo; 

 Organização de ideias e sequência dos fatos da história; 
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 Paragrafação; 

 Ortografia; 

 Alinhamento das margens e separação silábica; 

 Revisão e reelaboração. 

 

COMPREENSÃO DE GÊNEROS DO DISCURSO DO DOMÍNIO LITERÁRIO E SUA 

RELAÇÃO COM A MEMÓRIA CULTURAL. 

 Gêneros do discurso literário, expositivo e narrativo; 

 Literatura e imaginário. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: 

    Dialogar nas aulas expositivas e pedir a intervenção da professora sempre 

que for necessário. Avaliar a leitura oral, bem como a entonação dos sinais 

de pontuação dos gêneros em estudo. Construir individualmente e 

coletivamente as respostas com estrutura de sentido. Fazer inferência nas 

questões propostas. Fazer a relação entre os diferentes gêneros. Registros 

no caderno, trabalho em grupo e em dupla, projeto literário, elaboração 

de textos e reescrita.  

Em casa: 

     Aplicar as habilidades desenvolvidas em sala de aula (estrutura de 

resposta, leitura com entonação, letra cursiva, inferências, organização dos 

cadernos, entre outras). Leitura dos livros literários da biblioteca e do 

projeto da etapa. Realizar as atividades enviadas pela professora. 

 

D) AVALIAÇÃO 

     A avaliação em Língua Portuguesa acontece no processo de recepção e 

de produção de gêneros discursivos. Na leitura, o aluno deverá justificar as  
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pistas (linguísticas, semióticas e semânticas) por ele identificadas no texto. 

No processo de produção, deverá justificar os elementos utilizados por ele, 

bem como as fontes e os objetivos pretendidos. Avaliar o registro linguístico 

utilizado na produção desse gênero, oferecendo condições para que o aluno 

desenvolva capacidades relacionadas à linguagem formal. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 1ª Avaliação – Será aplicada uma avaliação com questões discursivas e 

objetivas, no valor de 14,0 pontos 

 2ª Avaliação – Será aplicada uma avaliação com questões discursivas e 

objetivas, no valor de 14,0 pontos 

 Atividades diversificadas - 7,0 pontos 

 

Obs.: Este documento é flexível e pode sofrer alterações ao longo da 

etapa. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental I ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Matemática PROFESSOR (A) Cláudia e Ranez 

ANO/SÉRIE 4º ano TURNO  Manhã / Tarde  

 

 

A) OBJETIVOS  

 Compreender diferentes contextos em que se utiliza a representação dos 

números racionais, identificando suas formas fracionárias e decimais, 

operações e localização na reta. 

 Reconhecer o significado do conceito de medida, a partir da comparação 

de grandezas de mesma natureza, utilizando unidades de medida 

padronizadas ou não, desenvolvendo a habilidade para a escolha da 

unidade mais adequada, através da elaboração de estratégias próprias 

de medida. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS  

Números e Operações  

Números decimais 

Operações (adição, subtração, multiplicação e divisão).  

Comparação e ordenação. 

Localização na reta numérica. 

Contexto monetário (adição e subtração).  

Fração 

Representação. 

Operações com números naturais 

Divisão com zero no quociente. 

Divisão com dois algarismos no divisor.  

Grandezas e Medidas 

Medidas de comprimento, superfície, capacidade, tempo e massa. 
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala 

Trazer sempre para as aulas o livro, os materiais definidos nas aulas 

anteriores e o caderno. O caderno é um material escolar importante. É 

necessário que você esteja atento e participativo. 

 

Em casa 

É importante estudar diariamente.  

Fazer a revisão do conteúdo abordado em sala. 

Realizar as atividades para casa, realizando todos os cálculos necessários; 

Fazer a leitura dos textos do livro didático e levantamento das dúvidas para 

serem esclarecidas na aula seguinte. 

 

D) AVALIAÇÃO  

1ª avaliação – 14,0 pontos 

2ª avaliação – 14,0 pontos 

Atividades Diversificadas – 5,0 pontos 

Para Casa – 2,0 pontos 

 

Serão realizadas, no processo avaliativo, ações organizadas com a finalidade 

de obter informações sobre habilidades, competências, progressos, avanços 

e dificuldades do aluno no que diz respeito à aprendizagem. 
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