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A) TEMAS E TÓPICOS: 
 

 Identificar as cores primárias e secundárias.  

 Reconhecer as variações de luminosidade das cores e suas possibilidades gráficas.  

 Compreender a Arte como um importante meio de comunicação.  

 Reconhecer as formas orgânicas e as formas geométricas.   

 Identificar a ilustração como um importante campo de estudo da Arte e do Design.  

 Representar o volume em uma pintura a partir da variação tonal de uma cor.  

 Reconhecer as características presentes nas formas abstratas e nas formas figurativas 
 

B) CONTEÚDO: 

Modalidades expressivas: 
 Desenho. 
 Pintura. 
 Colagem. 

 
História da Arte: 
 Arte como produto cultural e histórico: 

 Arte Contemporânea brasileira. 
 Gêneros: 

 Paisagem. 
 Natureza Morta. 

 
Percepção Visual: 
 Forma: 

 Bidimensional. 
 Figurativa. 
 Abstrata. 
 Orgânica. 
 Geométrica. 

 

Linguagem visual: 
 Cor: 

 Cores primárias e secundárias. 
 Monocromia.  
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C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

A) Avaliação 
Serão aplicados conceitos fundamentados em: 

1. Avaliação diária como processo de verificação da atividade proposta. 
2. Compromisso com os combinados e regras combinados com a turma. 
3. Cumprimento dos deveres de casa e organização da pasta de trabalhos durante a aula. 
4. Participação nas atividades propostas nas aulas. 

       

B) Atividades cotidianas 

 Atividades práticas solicitadas pela professora em grupo ou individualmente. 

 Socialização das coletas de dados estabelecidas para o desenvolvimento dos trabalhos 
da etapa. 

 

 

As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas, em grupo e 

individualmente, a partir de estudo orientado feito em casa e na escola. 
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A) TEMAS E TÓPICOS 
 

 O tempo passa: 
 luz e sombras; 
 astronomia; 
 fases da Lua. 

 Força e movimento. 
 

B) OBJETIVOS 
 

 Identificar diferentes fontes e propriedades de luz. 

 Compreender como as sombras se formam. 

 Identificar as fases da Lua. 

 Compreender como os músculos e ossos participam do movimento do corpo. 

 Identificar diferentes formas de energia. 
 
C)  DESCRITORES EM FOCO 

 

 Constatar que a Terra realiza dois movimentos simultâneos: rotação e translação. 

 Diferenciar corpos opacos, translúcidos e transparentes. 

 Reconhecer problemas e formular hipóteses ao se produzir sombras de diferentes 
formatos. 

 Reconhecer fontes de luz: natural e artificial. 

 Diferenciar corpos luminosos de corpos iluminados. 

 Identificar a posição de um foco de luz a partir da representação da sombra de um objeto. 

 Relacionar algumas atividades humanas com a utilização de diferentes formas de 
energia. 

 
D)  CONTEÚDO 

 

 Movimentos da Terra: rotação e translação. 

 Fontes de luz. 

 Posição da luz determinante da posição da sombra. 

 Incidência da luz sobre os corpos opacos, transparentes ou translúcidos. 

 Movimento do corpo relacionado aos músculos. 

 Uso de roldanas para diminuir o esforço humano nas tarefas cotidianas. 

 Tipos diferentes de energia usados no cotidiano. 
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E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS 
 
1.  Em sala 

  Aulas práticas/ experimentos. 
  Pesquisas. 
  Atividades no livro didático. 
  Visita ao laboratório. 

2.  Em casa 
  Atividades no livro didático. 
  Pesquisas e entrevistas. 
  Experimentos. 

 
 

F) AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os 
dados coletados nas atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e 
orientarão o planejamento e replanejamento das atividades realizadas em sala de aula 
e fora dela pelos professores e alunos. 
Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e 
avaliação. 

 
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 

a) Avaliações: 
 1a atividade: 14,0 pontos. 
 2a atividade: 14,0 pontos. 

 
 

b) Trabalhos: 
 7,0 pontos. 

 
 

As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a 
partir de estudo orientado feito em casa e na escola. 
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A) OBJETIVOS: 

 

 Identificar como o ser humano transforma, por meio do trabalho, o meio em que vive. 

 Identificar os diferentes trabalhos exercidos pelo ser humano. 

 Relacionar a lei dos direitos da criança e dos adolescentes com situações do trabalho 
infantil. 

 Identificar a realidade do trabalho na vida de crianças trabalhadoras. 

 Conceituar trabalho. 

 Conceituar trabalho infantil. 

 Conceituar trabalho voluntário. 

 Identificar trabalhos voluntários. 
    
B) CONTEÚDO: 

 Cultura: 
 

 O trabalho humano e suas dimensões social, afetiva e cultural. 
 Trabalho formal. 
 Trabalho infantil. 
 Trabalho voluntário. 

 
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 
a) Conceituação: 
 

 OT – Ótimo – 95 a 100% 
 MB – Muito Bom – 85 a 94% 
 B – Bom – 70 a 84% 
 S – Suficiente – 60 a 69 % 
 I – Insuficiente – 0 a 59% 
 
b) Atividades cotidianas serão avaliadas observando-se os critérios listados: 
 

1. interesse e participação (presença, atitude interessada, elaboração de perguntas e 
questionamentos escritos e orais). 

2. valorização do conteúdo trabalhado. 
3. trabalhos de pesquisa. 
4. pontualidade na entrega dos trabalhos em geral. 
5. organização do material didático (caderno com anotações de sala de aula, textos e 

exercícios). 
6. avaliações, as quais serão feitas mediante trabalho em dupla (podendo mudar a 

modalidade) definido pela professora, trabalho individual e uma avaliação diagnóstica do 
conteúdo da etapa. 

Setembro / 2017. 
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A) TEMAS E TÓPICOS 

 Espaço. 

 Tempo. 

 Escala. 

 Representação 
 

B) OBJETIVOS: 

 Desenvolver linguagem gráfica, escrita e oral. 

 Reconhecer no cotidiano os referenciais espaciais de localização. 

 Consolidar as relações espaciais topológicas e desenvolver noções de alfabetização 
cartográfica (pontos de vista, proporção e orientação). 

 Conhecer o lugar de vivência: o bairro. 

 Conhecer diferentes formas de representação da paisagem. 

 Desenvolver a capacidade de representação do espaço, utilizando fontes de informação 
escritas, gráficas e imagéticas.  

 Valorizar a leitura da paisagem para compreender o espaço geográfico. 

 Reconhecer elementos que definem a paisagem. 

 Conhecer as mudanças e permanências nas paisagens do bairro ao longo do tempo. 

 Perceber a relação entre tamanho e escala. 

 Identificar a escala como elemento que define a relação entre o espaço real e a 
representação do espaço. 

 Identificar a situação ambiental da sua localidade: proteção e preservação do ambiente e 
sua relação com a qualidade de vida e saúde. 

 Reconhecer a importância de uma atitude responsável de cuidado com o meio em que 
vivem, evitando o desperdício e percebendo os cuidados que se deve ter na preservação 
e na manutenção da natureza. 

 Reconhecer na paisagem: suas origens e organização, as manifestações da natureza em 
seus aspectos biofísicos, as transformações sofridas ao longo do tempo. 
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C) DESCRITORES EM FOCO: 

 Localizar-se utilizando noções topológicas. 

 Localizar-se utilizando noções topológicas numa folha de papel. 

 Localizar objetos ou pessoas utilizando noções topológicas numa folha de papel. 

 Localizar elementos espaciais em mapa a partir da rosa-dos-ventos e de legenda. 

 Identificar espaços diversos a partir de figura. 

 Distinguir representações ampliadas e/ou reduzidas em figuras.  

 Ler dados geográficos em uma tabela simples. 

 Ler gráficos variados com dados geográficos. 

 Analisar plantas e mapas monotemáticos. 

 Reconhecer elementos da natureza a partir de observação de documento. 

 Reconhecer mudanças no ambiente decorrentes da passagem do tempo, a partir de 
documentos. 

 Agrupar elementos construídos pelo homem a partir de observação de documento. 

 Associar representações de objetos em perspectivas diferentes. 

 Reconhecer critérios de classificação. 

 Observar a posição do Sol ao longo do dia. 

 Identificar um ponto cardeal, numa figura, a partir da observação do Sol. 

 Identificar as funções dos elementos do espaço. 

 Comparar dados de tabelas e/ou figuras com registros de variações de tempo 
observadas na escola. 

 

D) CONTEÚDO: 

1- Relações espaciais: topológicas, projetivas e euclidianas. 
 

1.1- Representação, localização e orientação: 
 

 Leitura e elaboração de representações: legendas, gráficos, símbolos, mapas mentais, 
desenho, croqui, planta, maquete, obra de arte, fotografia. 

 Diferentes visões: vertical oblíqua e frontal. 

 Orientação/lateralidade: à direita de, à esquerda de.  

 Pontos de referência. 

 Pontos cardeais. 
 

2- Espaço geográfico 
 

2.1 – Paisagem e lugar: 

 Serviços públicos: qualidade dos serviços públicos; responsabilidade do poder público e 
da sociedade. 

 Lixo: destino e hábitos de consumo. 

 Poluição: água, ar, sonora e visual. 

 Mobilidade urbana. 

 Espaços públicos e privados. 
 

 



 
3- Tempo 

 Transformações da paisagem e das vivências urbanas ao longo do tempo. 
 

4- Escala 

 Ampliação e redução. 

 Ampliação e redução a partir do real. 
 
E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS 

1. Em sala 

 Aulas práticas. 

 Folhas complementares. 

 Atividades do livro-base. 

 Livros paradidáticos e literários. 

 Uso de material concreto. 

 Recursos de multimídia. 

 Laboratório de informática. 
 
2. Em casa 

 Atividades do livro. 

 Busca de informações. 

 Folhas com atividades suplementares. 
 
3. Extraclasse 

 Atividades em campo. 
 
F) AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os dados 
coletados nas atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e orientarão o 
planejamento e replanejamento das atividades realizadas em sala de aula e fora dela 
pelos professores e alunos. 
Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e 
avaliação. 

 
G) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 Avaliações: 
 1ª Atividade: 14,0 pontos. 
 2ª Atividade: 14,0 pontos. 

 

 Atividades cotidianas 
 Trabalhos: valor total 7,0 pontos. 
 
Atividades integrando conteúdos desenvolvidos na etapa.  
 

As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a 
partir de estudo orientado feito em casa e na escola. 

 
Setembro / 2017. 
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A) TEMAS E TÓPICOS: 
 

 Fontes históricas. 

 Tempo histórico. 

 O patrimônio Histórico-Cultural.  

 Vida em sociedade. 

 Manifestações, atividades culturais e ambientais. 

 Meios de transporte. 

 Problemas vivenciados nas grandes cidades em relação ao trânsito. 

 Meios de comunicação. 

 Cidadania. 

 Eleição. 

 Avanços tecnológicos. 

 Trabalho. 

 Trabalho infantil e escravo. 
 

B) OBJETIVOS: 

 Reconhecer a importância das regras na vida em sociedade. 

 Avaliar a importância da convivência social, respeitando as diferenças. 

 Identificar o patrimônio histórico e cultural da cidade onde se mora. 

 Reconhecer a importância da preservação do patrimônio público. 

 Perceber a diversidade das atividades profissionais e sua importância para a vida em 
sociedade. 

 Comparar algumas formas de comunicação interpessoal (carta, telegrama, mensagens 
eletrônicas). 

 Identificar diferenças, semelhanças e vantagens nas formas de se comunicar. 

 Identificar os diferentes meios de transportes e sua evolução com o passar do tempo.  

 Perceber que o avanço tecnológico provoca mudanças na vida das pessoas. 

 Comparar semelhanças e diferenças entre os meios de transporte.  

 Identificar vantagens de um invento em relação à mudança provocada na vida das pessoas. 

 Reconhecer a passagem do tempo – passado; presente; futuro. 

 Distinguir trabalho infantil de colaboração com as tarefas de casa.  

 Distinguir trabalho escravo. 
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C) DESCRITORES EM FOCO: 
 

 Identificar as transformações históricas pelas quais passam os diversos municípios. 
 Avaliar o papel do homem na degradação do meio ambiente e as políticas adotadas para 

a sua conservação. 
 Identificar que o meio ambiente é mantido e constituído por homens e mulheres 

organizados em sociedade, logo devem preservá-lo e respeitá-lo. 
 Compreender a representação dos espaços e suas inter-relações: bairro, cidade, estado 

e país. 
 Compreender a ação do Estado como organizador da vida social. 
 Identificar os problemas característicos dos grandes centros urbanos. 
 Compreender que a História é uma interpretação do passado realizada sempre no 

presente. 
 Compreender que a História constitui-se também do tempo, presente e futuro. 
 Compreender a necessidade e importância de regras para a convivência social em 

diversas formas de comunidade. 
 Identificar que o meio ambiente é mantido e constituído por homens e mulheres 

organizados em sociedade, logo devem preservá-lo e respeitá-lo. 
 Relacionar a importância das ações coletivas e estruturadas na preservação do meio 

ambiente. 
 Perceber que o patrimônio é composto tanto por edificações, monumentos como por 

modos de fazer tradicionais de determinadas comunidades (festas, roupas, alimentos). 
 Identificar formas de preservação do meio ambiente.  
 Reconhecer que as festas tradicionais, formas de fazer e ser (culinária, linguagem, formas 

de organização) constituem o patrimônio cultural. 
 Perceber que as oportunidades de trabalho tendem a ficar mais restritas para as pessoas 

com menor escolaridade. 
 Reconhecer que muitas crianças brasileiras trabalham para garantir a subsistência e 

auxiliar na renda familiar. 
 Relacionar o exercício de tarefas cotidianas pelas crianças com a formação do bom 

cidadão. 
 Analisar a importância de todas as atividades de trabalho para a vida em sociedade. 
 Relacionar as condições de vida do trabalhador com a renda obtida na sua atividade de 

trabalho. 
 Identificar os diversos tipos de trabalho presentes nos espaços histórico estudado (bairro, 

cidade, estado e o pais). 
 Identificar situações de exploração infantil. 
 Identificar situações de colaboração com as tarefas domésticas. 
 Distinguir situações de colaboração com as tarefas domésticas de situações de 

exploração do trabalho infantil. 
 Identificar semelhanças e permanências em determinados espaços ao longo do tempo. 
 Compreender a riqueza e diversidade do patrimônio histórico e cultural. 
 Compreender o papel do governo na organização e administração da sociedade. 
 Compreender a importância das políticas públicas de qualidade para desenvolvimento da 

sociedade. 
 Compreender as eleições como uma forma e exercer a cidadania. 

D) CONTEÚDO: 
 
  A vida em sociedade. 
 Tempo histórico: presente, passado e futuro. 
 Tempo cronológico: construção da linha do tempo. 
 Patrimônio Histórico e Cultural. 
 Fontes históricas. 
 Meios de transporte. 
 Meios de comunicação. 
 Política e cidadania. 
 Trabalho escravo e infantil. 



       

E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS: 
 

      1. Em sala 

 Aulas na multimídia e no laboratório de informática. 

 Leitura e interpretação de textos. 

 Análise e leitura de imagens. 

 Trabalhos em grupo. 
 

 2. Em casa 

 Leitura e interpretação de textos e imagens. 

 Atividades no livro didático. 

 Entrevistas e pesquisas. 

 Trabalhos individuais. 
 

F) AVALIAÇÃO: 

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os 
dados coletados nas atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e 
orientarão o planejamento e replanejamento das atividades realizadas em sala de aula 
e fora dela pelos professores e alunos. 

Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e 
avaliação. 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

a) Avaliações: 
 

 1ª atividade: 14,0 pontos. 

 2ª atividade: 14,0 pontos. 
 

b) Atividades cotidianas: 

 7,0 pontos. 

As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas, em grupos e 

individualmente, a partir de estudo orientado feito em casa e na escola. 
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A) OBJETIVOS: 

1-Leitura 

 Trabalhar com os seguintes gêneros textuais: músicas, pequenos diálogos, histórias em 

quadrinhos e anúncio publicitário. 

 Perguntar e responder sobre profissões e meios de transportes. 

 

2-Escrita 

 Perguntar e responder como o aluno vai à escola. 

 Identificar e nomear os meios de transportes. 

 Nomear algumas profissões. 

 

3-Escuta 

 Ouvir e compreender a língua inglesa durante as atividades realizadas em sala de aula, 

respeitando as possibilidades individuais e da série. 

 

4-Fala 

 Usar a língua inglesa para se comunicar em sala de aula, respeitando o vocabulário 

visto, bem como as possibilidades do aluno. 

 

5-Gramática 

 Usar adequadamente os verbos aprendidos e trabalhar algumas perguntas. 

 

6-Vocabulário 

 Reconhecer e utilizar adequadamente o vocabulário aprendido relativo a profissões e 

meios de transportes. 

 

B) CONTEÚDO 

1-Gramática 

 Verbo to want (modo afirmativo). 
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 WH questions (What, How). 

 Pronome Pessoal (I,We). 

 Preposições (on foot, by car). 

 

2-Vocabulário 

 Profissões. 

 Meios de transporte. 

 

C) PROCEDIMENTOS E RECURSOS 

1-Em sala 

 Livro didático 

 Fantoches 

 Jogos 

 Músicas 

 Diálogos (encenação) 

 Filmes 

 

2-Em casa 

 Atividades diversificadas no livro e no caderno 

 CD-ROM 

 

D) AVALIAÇÃO: 

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os dados 

coletados nas atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e orientarão o 

planejamento e replanejamento das atividades realizadas em sala de aula e fora dela 

pelos professores e alunos. 

Os conteúdos trabalhados serão acumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e 

avaliação. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

1-Avaliações 

 Duas atividades avaliativas conceituais (Excellent, Very Good, Good, Satisfactory, Not 

Satisfactory) 

 

As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a partir 

de estudo orientado feito em casa e na escola. 

 

Setembro, 2017 
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A) TEMAS E TÓPICOS: 

 Práticas de leitura de textos variados.  

 Procedimentos de leitura.  

 Implicações do suporte do gênero e/ou dos enunciados na compreensão do texto.  

 Coerência e coesão no processamento do texto.  

 Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido.  

 Variações linguísticas.  

 Práticas de linguagem oral e escrita.  
 

B) OBJETIVOS: 

 Reproduzir, oralmente e a partir da escrita, textos dos diferentes tipos.  

 Usar a língua escrita em situações discursivas.  

 Desenvolver habilidades de interação oral e escrita em situações do cotidiano.  

 Desenvolver habilidades de pesquisa para aquisição de conhecimentos.  

 Usar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os conhecimentos linguísticos.  

 Ler e compreender os diversos gêneros textuais, e saber sua funcionalidade na sociedade. 

 

C) DESCRITORES EM FOCO: 

 Localizar informações explícitas em um texto. 

 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

 Inferir uma informação em um texto. 

 Identificar tema ou assunto em um texto. 

 Distinguir um fato de opinião. 

 Interpretar textos verbais e não verbais.  

 Identificar a finalidade de diferentes gêneros.  

 Identificar, num determinado texto, as características do gênero.  

 Estabelecer relações lógico-discursivas entre elementos do texto. 

 Identificar os elementos que constroem a narrativa (personagem, tempo, espaço, foco-

narrativo, sequência de fatos).  

 Reconhecer efeito de sentido decorrente do uso de pontuação. 

 Identificar marcas linguísticas da oralidade em textos escritos. 
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 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos de 

gêneros diferentes, em função das suas condições de produção e de recepção. 

 

 

D) CONTEÚDO: 

 Gêneros textuais:  
 
o Leitura: Debate, cartaz, biografia, conto, texto de opinião, anúncio publicitário, 

reportagem.  
o Produção de textos: texto de opinião, biografia e conto.  

 
 Aprofundamento:  

 
o Conto: estrutura da sequência narrativa (a importância da descrição). 
o Fato, causa e consequência. 

 

 Conhecimentos Linguísticos  

 Gramática: 
o Discurso direto e indireto: marcas do discurso direto.  
o Linguagem formal e informal. 
o Palavras-guia (uso do dicionário). 
o Verbo: funções no texto/ tempo verbal.  

  Ortografia 
o r/rr 
o c e ç 
o Palavras similares na grafia, com sentidos distintos. 

 

 Pontuação 
o Pontuação e Expressividade (produção de sentido). 
o Uso da vírgula (contato).  

 

 

E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS 

 1. Em sala 

 

 Atividade no livro didático.  

 Atividades diversificadas.  

 Jogos pedagógicos.  

 Pesquisas em diferentes fontes.  

 Livro paradidático.   

 2. Em casa 

 

 Atividades no livro-texto.  

 Atividades diversificadas.  

 Revisão das atividades.  

 A partir de orientações bibliográficas, realizar pesquisa.  

 

 
 



 
F) AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os 

dados coletados nas atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e 

orientarão o planejamento e replanejamento das atividades realizadas em sala de aula 

e fora dela pelos professores e alunos. 

Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e 

avaliação. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

a) Avaliações:  

 1ª atividade: 14 pontos.  

 2ª atividade: 14 pontos. 

 

b) Atividades cotidianas:  

 7,0 pontos  

 

As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a 

partir de estudo orientado feito em casa e na escola. 
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A) TEMAS E TÓPICOS: 

 Números e operações. 

 Grandezas e medidas. 

 Espaço e forma. 

 Tratamento da Informação. 
 

B) OBJETIVOS:  

 Ampliar o conhecimento das regras do Sistema de Numeração Decimal. 

 Formular e resolver problemas envolvendo adição e subtração com reagrupamento e as 
ideias de multiplicação e divisão. 

 Ler e escrever números até 9999. 

 Ordenar números em sequência crescente e decrescente até 9999. 

 Identificar, ler e escrever números ordinais até 100o.  

 Calcular adições e subtrações com e sem reagrupamentos por meio de algoritmo 
convencional. 

 Calcular multiplicação com algoritmo convencional e divisão por meio de estratégias 
pessoais. 

 Resolver problemas envolvendo as 4 operações. 

 Resolver problemas envolvendo cálculo de horas com ideia de metade, terça parte e 
quarta parte. 

 Identificar dúzia, meia dúzia, dobro, triplo, quádruplo. 

 Memorizar os fatos fundamentais da multiplicação e divisão. 

 Realizar trocas entre cédulas e moedas, em função dos seus valores. 

 Resolver situações-problema envolvendo o sistema monetário: troco, compra à vista e em 
parcelas. 

 Ler horas e minutos em relógios digitais e de ponteiros. 

 Representar horas e minutos em relógios digitais e de ponteiros. 

 Identificar duração de atividades, atraso e antecedência em relação ao horário de um 
evento. 

 Representar unidades de medidas de tempo, comprimento, capacidade e massa, como: 
h, min, km, m, cm, L, ml, kg, g. 

 Resolver problemas envolvendo unidades de medidas. 

 Ler, analisar e relacionar informações apresentadas em gráficos e tabelas. 

 Decompor construções de sólidos: cubo, paralelepípedo, esfera, cilindro, pirâmide e cone. 

 Identificar padrões geométricos (mosaicos). 

 Identificar figuras simétricas. 
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 Explorar simetrias por meio de espelhos. 

 Construir figuras simétricas por meio de dobraduras e recortes. 

 Construir gráficos e tabelas a partir de levantamentos de dados. 

 Identificar polígonos (sem nomeá-los). 
 

C) DESCRITORES EM FOCO: 

 Reconhecer e utilizar características do SND, tais como reagrupamentos e trocas na base 

 10 e princípio do valor posicional. 

 Reconhecer a composição e decomposição de números naturais nas diversas ordens. 
Identificar antecessor e sucessor de um número até 9999. 

 Identificar, ler e escrever números ordinais até 100º. 

 Calcular o resultado de uma adição e subtração com reagrupamentos de números 
naturais até a 4a. ordem. 

 Calcular o resultado de uma subtração com reagrupamento de números naturais. 

 Resolver situações-problema, envolvendo adição e subtração com reagrupamento. 

 Resolver situações-problema, envolvendo as ideias da multiplicação e divisão. 

 Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados da divisão 
e multiplicação: multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, figura retangular 
e combinatória / divisão: ideia de partilha e medida. 

 Calcular o resultado de uma multiplicação de números naturais. 

 Resolver problemas, estabelecendo trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário 
brasileiro, em função dos seus valores. 

 Estimular o uso de medidas de grandeza, utilizando unidades de medida convencionais 
de comprimento, tempo, massa e capacidade.  

 Resolver problemas significativos, utilizando unidades de medidas padronizadas, como: 
km, m, cm, kg, g, l, h, min. 

 Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo de duração de 
um evento ou acontecimento (atrasado / adiantado). 

 Explorar situações matemáticas que tenham a ideia de fração. 

 Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, 
relacionando figuras tridimensionais com suas planificações. 

 Ler e interpretar informações e dados apresentados em tabelas e gráficos 
 

D) CONTEÚDO: 

 SND: seu funcionamento e suas regras até a Unidade de Milhar (4a ordem). 

 Composição e decomposição de números naturais com quatro algarismos. 

 Valor relativo e absoluto, ordem e classe. 

 Operações de adição e subtração com reagrupamento até a 3a ordem, e multiplicação 
com um algarismo no multiplicador. 

 Números ordinais. 

 Sistema monetário. 

 Frações: metade, terça parte e quarta parte (conceitos). 

 Medidas de tempo, comprimento, massa, capacidade e sistema monetário. 

 Simetria. 

 Sólidos geométricos e figuras sólidas e planas. 

 Gráficos e tabelas. 
 

 



 

E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS 

 1. Em sala 

 Atividade envolvendo material manipulativo. 

 Discussões, registros e sistematizações. 

 Jogos. 

 Atividades corporais. 

 Atividades do livro didático e material complementar anexo ao livro. 

 Uso de material concreto: cartazes, fichas. 

 Recursos de multimídia. 

 Laboratório de informática. 
 

 2. Em casa 

 Atividades do livro didático. 

 Busca de informações. 

 Folhas de atividade. 

 Jogos 

 CONECSA 
 

F) AVALIAÇÃO: 

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os 

dados coletados nas atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e 

orientarão o planejamento e replanejamento das atividades realizadas em sala de aula 

e fora dela pelos professores e alunos. 

Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e 

avaliação. 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

a) Avaliações: 

 1ª Atividade: 14,0 pontos. 

 2ª Atividade: 14,0 pontos. 
 

b) Atividades cotidianas: 

 Trabalhos diversos, individuais ou em grupos, distribuídos em 7 pontos. 
 

As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a 

partir de estudo orientado feito em casa e na escola. 
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A) TEMAS E TÓPICOS: 
 

Tema: DURAÇÃO 

 Tópico: Curto e longo 

 Tópico: Modos rítmicos 
 

Tema: ALTURA 

 Tópico: Movimento sonoro 

 Tópico: Grave, médio e agudo 

 Tópico: Padrões melódicos básicos 
 

Tema: TIMBRE 

 Tópico: Timbre 

 

Tema: INTENSIDADE 

 Tópico: Intensidade 
 

Tema: CARÁTER EXPRESSIVO E CONTEXTO 

 Tópico: Caráter expressivo 

 Tópico: Estilo, contexto e cultura musical. 
 

Tema: ESTRUTURAÇÃO MUSICAL 

 Tópico: Forma 
 

Tema: NOTAÇÃO MUSICAL 

 Tópico: Grafia contemporânea  

 
B) OBJETIVOS:  

 Reconhecer padrões sonoros e associá-los à grafia contemporânea. 

 Associar a estrutura do pentagrama à altura. 

 Compreender o conceito de melodia. 

 Identificar compositores expoentes e suas obras. 

 Sonorizar quadros. 

 Criar audiopartitura. 

 Criar peças com diferentes frases e seções. 

 Realizar performances vocais, instrumentais e corporais. 
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C)  CONTEÚDO: 

 Modalidades do fazer musical: composição, apreciação e performance. 

 Vivência dos conceitos fundantes: materiais sonoros, caráter expressivo e forma. 

 

D)  PROCEDIMENTOS E RECURSOS: 

1. Em sala: 
Percepção sensorial, movimentação corporal, realização (performance) vocal e 

instrumental, reconhecimento, improvisação, sonorização, criação, apreciação, jogos 

pedagógicos, leitura e construção de instrumentos. 

2. Em casa: 
          Coleta de dados e registros. 

E) AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os dados 
coletados nas atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e orientarão o 
planejamento e replanejamento das atividades realizadas em sala de aula e fora dela pelos 
professores e alunos. 
Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e avaliação. 

 
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 
 

a) Avaliações: 
A avaliação será realizada através da observação dos aspectos atitudinais e 
processuais da criança no decorrer das aulas de música. 
 

b) Atividades cotidianas: 
Participação nas atividades propostas. 
 
Conceituação: 
OT – Ótimo  
MB - Muito Bom 
 B – Bom 
 S – Suficiente  
 I – Insuficiente 
 

As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a partir de 
estudo orientado feito em casa e na escola. 

 


