
 

                                                      UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
 

SEGMENTO: Ensino Fundamental DISCIPLINA: Arte 

PROFESSORA: Selma Magalhães SÉRIE: 4º ano ETAPA: 2ª 

 
A) TEMAS E TÓPICOS: 

1. História da arte: 

 1.1. Arte como produto cultural e histórico. 

2. Linguagem visual. 

3. Percepção visual. 
 
B) OBJETIVOS: 

            Conhecer obras de arte criadas por meio da apropriação de objetos e imagens encontradas       no cotidiano; 

• Relacionar imagens de rostos, descobrindo sua criação;  

• Descobrir possibilidades artísticas, fazendo colagens de paisagens; 

• Conhecer artistas que se apropriam de imagens existentes e as transformam para criação os seus trabalhos; 

• Conhecer alguns artistas da antiguidade; 

• Valorizar a arte feita nos primórdios; 

• Reconhecer a arte como importante meio de conhecer sobre a vida dos nossos antepassados; 

•  Valorizar a arte abstrata como importante manifestação; 

• Identificar uma obra abstrata; 

• Conhecer a obra de diversos artistas que representam a abstração; 

• Reconhecer Arthur Bispo do Rosário como um artista sensível; 

• Valorizar a arte feita com objetos diversos; 

      • Valorizar a arte encontrada fora dos museus de arte; 

• Conhecer a arte de alguns grafiteiros; Identificar a arte do grafite como importante manifestação artística da 
contemporaneidade; 

• Conhecer alguns grafiteiros. 

 

C)  CONTEÚDO: 
 

1. Arte feita com muitas coisas. 

1.2. Transformando imagens: 

 * Retrato;  

 * Paisagem. 

2. Quando a Arte é tradição: 

2.1. Festa Junina. 

3. Arte de Mimmo Rotella – Descolagem. 

4. Quando a Arte imita a realidade. 

4.1 O que acontecia antes da fotografia. 

4. 2. A arte de Gustav Coubert – Moças peneirando trigo. 

 

 



 

5. A arte que não imita nada. 

5.1. Arte abstrata. 

6. Arte feita com qualquer coisa: 

 * Arthur Bispo do Rosário. 

6.1. A arte fora dos museus. 

6.2. Grafite - Arte das ruas. 

  * Maria Raquel, Bolinho. 

  * Palhaços de Nilo Kack. 

 

D) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM: 

1. Em sala: 

 Apresentação do conteúdo através de aulas expositivas, imagens e PowerPoint; 

 Registro através de desenho e pintura. 

 Estudo do tema através dos desenhos, pinturas e colagens. 

 

2. Em casa: 
 

  Coleta de dados e registros sobre os temas abordados em sala;  
 
 

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 das atividades 
realizadas em sala de aula. 

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

 

       Distribuição de Conceitos 

  

A) Avaliação 

Serão aplicados conceitos fundamentados em: 

 Avaliação diária como processo de verificação da atividade proposta. 

 Compromisso com regras e combinados com a turma para o ano de 2017. 

 Cooperação com os encaminhamentos propostos nas aulas. 

         

B) Atividades cotidianas 

 Atividades práticas solicitadas pela professora. 

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

 

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

 

 



                                                          UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
 

SEGMENTO: Ensino Fundamental  DISCIPLINA: Ciências  

PROFESSORAS: Alenice, Ana Paula, Cibele, Cidinha, 
Margareth, Renata, Simone Costa, Simone Seabra e Vanusa   

ANO: 4º ETAPA: 2ª 

 
A) TEMAS E TÓPICOS  
 

   O planeta em que vivemos  
 Composição e processo de formação do solo. 
 Tipos de solos (arenoso, argiloso, humoso). 
 Papel da adubação. 
 Ação de proteção do solo para evitar erosão e desmoronamentos. 
 Assoreamento. 

 

   A vida nos ambientes 
 Ciclo da água na natureza. 
 Estados físicos da água. 
 Poluição da água, cuidados e tratamento da água. 
 A água como agente transmissor de doenças. 

 

   Recursos Naturais e Tecnologias 
 Métodos de separação de misturas: decantação, filtração, evaporação. 

 
 
B) OBJETIVOS: 
 Reconhecer diferentes tipos de solo, identificando sua importância para a agricultura. 
 Reconhecer a importância da adubação para determinados tipos de solo. 
 Relacionar ações humanas com a erosão do solo. 
 Identificar os principais agentes erosivos do solo. 
  Identificar ações do homem e da natureza que prejudicam o solo, e possíveis formas de conservá-lo. 
  Reconhecer o ciclo da água na natureza. 
 Identificar os diferentes estados físicos em que a água pode ser encontrada em nosso planeta e compreender 

que água pode mudar de um estado físico para outro. 
 Conhecer as causas e consequências da contaminação da água. 
 Identificar a decantação e a filtração como processos de separação de misturas. 
 Reconhecer que a quantidade de água disponível para consumo é pequena, comparada ao total de água do 

planeta. 
 Conscientizar-se da importância do uso racional da água e da necessidade de se evitar o desperdício. 
 Reconhecer a relação entre condições ambientais e a ocorrência de determinadas doenças. 

 
 

C) DESCRITORES EM FOCO:  

 Analisar transformações no solo que ocorrem em consequência da ocupação humana dos espaços terrestres, 
em situações, como adubação para melhoria do solo ou erosão causada pelo desmatamento. 

 Relacionar figuras ou descrições simples com os tipos de solo – arenoso, argiloso e humoso. 

 Estabelecer relações entre a água e o solo (filtração, erosão, falta de drenagem em caso de solo 
impermeabilizado por asfalto etc) em situações-problema. 

 Interpretar mudanças de estado da água em situações do cotidiano ou ocorrências naturais, produzidas ou 
não pelo ser humano. 

 Estabelecer relações entre qualidade de vida humana e condições saudáveis do ambiente, como água 
tratada, como prevenção de verminoses. 

 Reconhecer diferentes necessidades humanas relacionadas ao uso da água e às formas de economizá-la. 

 Reconhecer métodos de separação de misturas (catação, peneiramento, filtração, decantação e evaporação) 
e o uso de aparelhos domésticos, em situações diversas. 

 Sequenciar transformações que ocorrem com a água na natureza em textos ou figuras que representem o 
ciclo da água. 



 Estabelecer relação entre as condições ambientais e a ocorrência de determinados tipos de doenças, como 
verminoses e doenças infecto-contagiosas. 

 Associar o correto destino do esgoto, bem como o tratamento da água, com a manutenção da saúde e a 
prevenção de doenças, como verminoses. 

 Identificar, em texto ou figuras, as etapas de tratamento da água em uma estação de tratamento e em 
condições domésticas. 

 Identificar os estados físicos dos materiais, como sólido, líquido e gasoso. 
 

D) CONTEÚDO: 

 O solo e sua ocupação  
 Composição. 
 Processo de formação. 
 Tipos de solos. 
 A erosão do solo.  
 Protegendo o solo.  
 Solo e vegetação.  
 Degradação do solo e ações de conservação. 

 
 

  Água e ser humano.  
 Estados físicos da água. 
  Ciclo da água na natureza. 
  Cuidados com a água.  
 Poluição da água. 
  Tratamento da água. 
  Doenças transmitidas pela água contaminada. 
 Economia de água.  
 
 

E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS: 
 
 1. Na escola 

 Experimentos 

 Discussões 

 Observações 

 Produção de textos coletivos 

 Exercícios e avaliações. 
 
 2. Em casa 

 Exercícios 

 Leituras prévias 

 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: 

 2 atividades de 14,0 pontos cada uma. 
 
 
b) Atividades cotidianas 

 7,0 pontos.  
 

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

na escola. 



 
UNIDADE DE ESTUDO / 2017 

SEGMENTO: Ensino Fundamental I DISCIPLINA: ENSINO RELIGIOSO 

PROFESSOR: Sandson Rotterdan ANO / SÉRIE: 4º ETAPA: 2ª 

 

A) OBJETIVOS: 

 Compreender a responsabilidade individual e coletiva em relação ao cuidado com a vida. 
 Reconhecer os princípios da ética cristã. 
 Identificar as virtudes humanas. 
 Inferir a importância da ética cristã para a formação da cultura ocidental. 
 Reconhecer as virtudes como condição para estabelecer as relações humanas.  

 
 

B) CONTEÚDO: 

 
CORPOREIDADE 
 Valores que preservam a vida 
 
TRANSCENDÊNCIA 
 Cristianismo - ética cristã: virtudes teologais (fé, esperança e caridade) e cardeais (prudência, fortaleza, 

justiça e temperança).  
 
 

C) AVALIAÇÃO 

 Trabalho sobre Espiritudalidade Agostiniana: Projeto Serviço. 
 Trabalho de pesquisa: pessoas que fazem a diferença. 
 Avaliação individual. 

 
 
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% 

 
 

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

 
maio / 2017 

 



 

 
UNIDADE DE ESTUDO / 2017 

 
 

SEGMENTO: Ensino Fundamental  DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

PROFESSORAS: Alenice, Ana Paula, Cibele, Cida 
Pereira, Margareth, Renata, Simone Costa, Simone 
Seabra, Vanusa 

ANO: 4º  ETAPA: 2ª 

 
A) TEMAS E TÓPICOS 

 Escala 

 Espaço 

 Representação 

 Tempo 
 
B) OBJETIVOS: 

 Representar os elementos do espaço, utilizando escala e legenda. 

 Reconhecer elementos do espaço e suas funções sociais. 

 Perceber as mudanças no tamanho dos elementos representados em diferentes escalas perceptivas. 

 Ler plantas e mapas. 

 Ler endereço e localizar elementos em grade. 

 Interpretar dados de variações do tempo atmosférico. 

 Ler, comparar e analisar dados e informações em tabelas e gráficos. 

 Construir, ler e analisar tabelas de dados a partir de pesquisas. 

 Perceber os diferentes aspectos dos elementos do espaço, dependendo do ponto de vista. 

 Perceber a mudança de tamanho dos objetos espaciais representados em escalas diferentes. 

 Representar proporcionalmente, utilizando uma escala perceptiva, elementos do espaço. 

 Localizar-se e localizar pessoas e objetos no espaço com base na lateralidade. 

 Conceituar “rua”, “quarteirão”, “bairro” e “município”. 

 Ler, de maneira crítica, o espaço urbano e rural. 

 Identificar seu papel de cidadão. 

 Dominar os conceitos que registram o tempo que passa. 

 Ler e analisar mudanças no espaço geográfico em documentos iconográficos de épocas diferentes. 

 Reconhecer e memorizar os nomes dos estados brasileiros e suas regiões. 
 
C) DESCRITORES EM FOCO: 

 Identificar a escala correta para representar um objeto num espaço determinado. 

 Classificar elementos do espaço de acordo com a sua função. 

 Ler, comparar e analisar mapas variados. 

 Ler gráficos variados com dados geográficos.  

 Ler, comparar e analisar dados geográficos numa tabela. 

 Ler endereço em grade. 

 Identificar roteiro, em mapa. 

 Descrever itinerários utilizando-se de mapas. 

 Selecionar representações (variáveis visuais) para traduzir dados em mapa. 

 Escolher legenda para representar uma informação, cujo significado é diferenciar. 

 Comparar dados de tabelas e ou figuras com registros de variações do tempo atmosférico. 

 Comparar dois documentos (mapa ou foto em vista aérea) de um mesmo local, em escalas diferentes, para 
localizar um mesmo ponto existente nos dois documentos. 

 Identificar funções dos elementos do espaço. 

 Construir gráficos e tabelas. 

 Distinguir escalas temporais diversas. 

 Ordenar fenômenos, acontecimentos e fatos no tempo. 

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

 Localizar objetos ou pessoas utilizando-se da lateralidade. 

 Localizar-se utilizando a própria lateralidade. 

  Identificar as divisões políticas do Brasil através de documentos.  
 
 



D) CONTEÚDO: 

 O BRASIL: Divisão regional. Estados e capitais.  

 O MUNICÍPIO: limites, zona urbana e rural. 

 Bairro; centro da cidade, quarteirão, rua. 

 Elementos do espaço e suas funções sociais. 

 ESCALA: Noções de escala; escala não quantificada. 

 LOCALIZAÇÃO: Lateralidade. Endereços em grade. 

 REPRESENTAÇÃO: Tratamento da informação: leitura, análise e comparação de mapa, gráfico, tabela. 
Variáveis visuais 

 TEMPO: cronológico e atmosférico; tempo que passa (Transformações na paisagem do município). 

 LOCALIZAÇÃO: Orientação pelas direções cardeais. 
 
          
E) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM: 
 
 1. Em sala 

 Atividades do livro. 

 Discussões e atividades coletivas. 

 Leitura de plantas de bairros, parte da cidade e do município. 

 Atividades em multimídia, apresentação de vídeos. 

 Representação dos elementos do espaço utilizando uma escala perceptiva. 

 Atividades práticas envolvendo orientação pelas direções cardeais. 
 
 
 2. Em casa 

 Atividades do livro. 

 Leitura de textos informativos e atividades relacionadas. 

 Representação de elementos urbanos e rurais. 

 Pesquisa orientada. 
 

 
 

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 
 

 Duas avaliações de 14,0 pontos cada uma. 
 
b) Atividades cotidianas 
 

 Atividades variadas: 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. 

 
 
 
 



                                                          UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
 

SEGMENTO: Ensino Fundamental I DISCIPLINA: História 

PROFESSORAS: Alenice, Ana Paula, Cibele, Cida Pereira,  
Margareth, Renata, Simone Costa, Simone Seabra e Vanusa. 

ANO: 4º  ETAPA: 2ª 

 
A) TEMAS E TÓPICOS 
  

 Diferentes fontes históricas  
    - Fontes históricas (iconográficas, materiais, escritas e orais). 
    - Patrimônio Histórico-cultural. 
 Ampliação das noções de tempo 

    - Noções elementares de tempo. 
    - Noções básicas de marcação do tempo histórico. 
    - Décadas e séculos. 

 Ampliação da noção de espaço 
- A noção espacial do estado de Minas Gerais no contexto brasileiro. 

 As cidades em diversas épocas: surgimento das cidades mineiras. 
- A busca pelo ouro e pedras preciosas. 

 A construção do espaço social: movimentos da população. 
    - Noções básicas da formação do estado. 
 

B) OBJETIVOS 

• Desenvolver e ampliar as noções de tempo e espaço. 

• Evocar tempos históricos distintos e ordená-los logicamente: noção de diversas etapas históricas de Minas 
Gerais. 

• Ampliar as noções de fontes históricas: mapas, imagens, cartas de alforria etc. 
• Explorar o Patrimônio Histórico e Cultural na história de Minas Gerais: cidades históricas, a circulação de 

mercadorias e pessoas, hábitos e formas de vida. 
• Compreender que as cidades têm passado. 
• Conhecer as referências históricas de Minas Gerais. 

 

C) DESCRITORES EM FOCO 
 

 Montar linha de tempo de determinado período histórico, observando a escala e a ordenação. 

 Identificar, em uma linha de tempo, os acontecimentos em ordem crescente. 

 Compreender que as fontes históricas são utilizadas para narrar e analisar a história. 

 Identificar várias construções (prédios, casas, igrejas, praças) como fontes históricas da cultura material. 

 Reconhecer que toda fonte histórica precisa ser interpretada e analisada. 

 Identificar semelhanças e permanências em determinados espaços, ao longo do tempo. 

 Identificar o patrimônio histórico e cultural do estado. 

 Perceber que o patrimônio é composto tanto por edificações, monumentos, como por modos de fazer 

tradicionais de determinadas comunidades (festas, roupas, alimentos). 

 Reconhecer a presença multicultural na construção do patrimônio brasileiro. 

 Reconhecer que as festas tradicionais, formas de fazer e ser (culinária, linguagem formas de organização) 
constituem o patrimônio cultural. 

 Compreender a importância da identidade cultural para a formação de um povo, ou um grupo, ou uma 
sociedade. 

 Comparar as diferenças entre grupos sociais (indígenas, grupos rurais, grupos urbanos, modos e formas de 
fazer, vestir e organizar-se). 

 Identificar os diversos tipos de trabalho presentes no espaço histórico estudado (estado). 

 Compreender as formas de trabalho no Brasil Colonial (trabalho escravo, trabalho indígena, trabalho do 
homem livre pobre). 

 Compreender que os diferentes padrões de moradia (sobrado colonial, sobrados geminados, casas de taipa, 
apartamentos) são exemplos de transformação histórica da sociedade. 

 Identificar os estados no mapa do Brasil. 



 Identificar as diversas formas de ocupação econômica do meio ambiente: atividades agrícolas, atividades 
industriais, parques ecológicos, desmatamento. 

 Compreender que a noção de preservação ambiental é uma construção histórica. 

 Compreender a possibilidade de desenvolvimento econômico com preservação e respeito à natureza. 
 
 
D) CONTEÚDO 

 
Patrimônio Cultural 

 Patrimônio ambiental. 

 Patrimônio histórico-cultural. 

 Bens culturais. 

 Bens tombados. 

 Patrimônio como fonte histórica 
Tempo  

 Décadas/séculos/períodos históricos. 

 Linha do tempo. 
Espaço  

 A noção espacial do estado no contexto brasileiro. 
 
A história do estado 

 A produção de açúcar 

 A mineração 

 A ocupação do território: bandeirantes, tropeiros. 

 O interesse pelo ouro e por pedras preciosas. 

 A mineração e o impacto no meio ambiente. 

 As cidades históricas de Minas Gerais. 

 As diversas culturas na formação de Minas Gerais. 

 As marcas do passado histórico no presente. 

 O meu estado hoje. 
 
E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS 
 
 1. Em sala 

 Atividades individuais, em duplas ou grupos. 

 Leitura e discussão de textos e imagens (mapas, pinturas, tirinhas...). 

 Apresentações em multimídia. 

 Atividades do livro didático e em folhas. 
 

 2. Em casa 

 Atividades do livro e em folhas, baseadas em assuntos discutidos e desenvolvidos em sala. 

 Leitura prévia. 

 Estudos autônomos. 

 Pesquisas orientadas. 
 
 
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: 2 avaliações de 14,0 pontos cada uma. 
 b) Atividades cotidianas: 7,0 pontos, distribuídos ao longo da etapa.  



 
UNIDADE DE ESTUDO / 2017 

SEGMENTO: Ensino Fundamental DISCIPLINA: Língua Inglesa 

 PROFESSORA: Ericka Rodrigues ANO: 4º ETAPA: 2a 

 
 

A) OBJETIVOS 
 

1. Leitura 

 Trabalhar os seguintes gêneros textuais: músicas, diálogos, pequenos textos, abreviações, diálogos 
por chat, panfletos, entrevistas. 

 Ler e-mails falando sobre atividades cotidianas e horários. 

 Intensificar a leitura de livros em Língua Inglesa. 

2. Escrita 

 Nomear ações de rotina, vestuário, alimentos. 

 Descrever o vestuário completo das pessoas. 

 Indicar a vestimenta adequada para diferentes tipos de clima. 

 Nomear diversos tipos de esportes de acordo com suas características. 

 Indicar as horas. 

 Contar de 1 a 100. 

 Quantificar objetos. 

 Descrever ações de rotina no tempo verbal Present Continuous. 

 Escrever frases afirmativas, negativas e interrogativas com ações de rotina no tempo verbal Present 
Continuous. 

 Informar tarefas domésticas. 

 Responder perguntas com WH- questions (when, what time, how, how much, how often). 

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, utilizando vocabulário visto nas aulas. 

5. Gramática 

 Usar adequadamente frases no tempo verbal Present Continuous, o verbo to be, algumas WH- questions 
e  advérbios. 

 

6. Vocabulário 
 

 Reconhecer e utilizar adequadamente o vocabulário relativo a roupas, cores, clima, atividades 
rotineiras, esportes, horas. 

 
B) CONTEÚDO 

1. Uso da língua 

 Present continuous. 

 Verb to be 

 Adverbs 

 Wh questions 

 



 
2. Vocabulário 

•  Números de 1 a 100; 
•  vestuário; 
•  esportes; 
•  atividades diárias; 
•  hobbies. 

 
 

C) ATIVIDADES 

1. Em sala de aula: 

 Livro didático; 

 flashcards; 

 jogos; 

 músicas; 

 diálogos (encenação); 

 livro literário em Inglês.          

 

      2. Em casa: 

 Atividades diversificadas no livro e no caderno. 

 CD-ROM. 

 Produção de trabalho a ser avaliado. 

 Leitura. 
 

 
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 cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e avaliação. 

 
 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 
 
 

Atividades avaliativas conceituais (Excellent, Very Good, Good, Satisfactory, Unsatisfactory) 

Duas Avaliações formais. 

Projeto Literário realizado em sala. 

Projeto de soletração (“Spelling bee”). 
 
 

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

feito em casa e na escola. 

 
Maio, 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
 
 

SEGMENTO: Ensino Fundamental I DISCIPLINA: Matemática 

PROFESSORAS: Alenice, Ana Paula, Cidinha, Cibele, Margareth, 
Renata, Simone Souza, Simone Seabra e Vanusa 

Ano: 4º  ETAPA: 2ª 

 
 
A) TEMAS E TÓPICOS 

 Espaço e forma. 
 Grandezas e medidas. 
 Números e operações. 
 Tratamento da informação. 

 
 
B) OBJETIVOS: 

 Pensar logicamente, relacionar ideias, descobrindo regularidades e padrões, desenvolvendo a curiosidade, o 

espírito de investigação e a criatividade na solução de problemas. 

 Calcular o resultado da multiplicação e divisão de um número natural por centenas, dezenas e unidades de 

milhar exatas. 

 Observar, sistematicamente, a presença da Matemática no dia a dia (quantidades, números, figuras 

geométricas, simetrias, grandezas e medidas, tabelas e gráficos, estimativas). 

 Adotar uma atitude positiva em relação à Matemática, ou seja, desenvolver a capacidade de fazer 

matemática: construindo conceitos e procedimentos, formulando e resolvendo problemas por si mesmo. 

 Integrar os vários eixos matemáticos (números e operações, geometria, grandezas e medidas, raciocínio 

combinatório, estatística e probabilidade) entre si e com outras áreas do conhecimento. 

 Compreender e utilizar as regras do sistema de numeração decimal. 

 Utilizar as medidas de tempo. 

 Representar e relacionar as unidades de medida de comprimento (km, m, cm, mm), de massa (t, kg,g) e de  

capacidade (l e ml). 

 Utilizar o sistema monetário em situações-problema. 

 Resolver situações-problema por meio de gráficos. 

 Ler, interpretar e construir gráficos de barras, tabelas e pictogramas. 

 Reconhecer regiões planas poligonais. 

 Construir a noção de segmento de reta. 

 
C) DESCRITORES EM FOCO: 

 Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas na 

base dez e princípio do valor posicional. 

 Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens. 

 Estabelecer relações entre horário de início e término e/ou intervalo da duração de um evento ou 

acontecimento. 

 Resolver problemas significativos, utilizando unidades de medidas padronizadas. 

 Identificar sólidos geométricos e suas planificações. 

 Ler e interpretar informações e dados apresentados em tabelas e gráficos. 

 Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição, subtração, 

multiplicação e divisão. 

 Resolver problemas envolvendo o cálculo do perímetro. 

 
D) CONTEÚDO: 
Números e operações: 

 Sistema de Numeração Decimal até a 6ª ordem (origem, regras, ordens e classes, valor posicional, 

composição e decomposição e leitura). 

 Antecessor e sucessor de um número natural. 

  Pares e ímpares. 



 Representação de números naturais na semirreta graduada. 

 Arredondamento e estimativa (até 5ª ordem). 

 Adição e subtração (com e sem reagrupamento). 

 Multiplicação com um algarismo no multiplicador (com ou sem) reserva. 

 Multiplicação por dezenas, centenas e unidades de milhar exatas. 

 Divisão com um algarismo no divisor, resto parcial e resto final (algoritmo e zero intermediário) 

 Fatos fundamentais com as 4 operações. (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

 

Espaço e forma: 

 

 Sólidos geométricos (identificação, classificação, representação, elementos e planificação). 

 Classificação dos poliedros (prismas e pirâmides)  

 Figuras Bidimensionais (relacionar figuras planas na construção do sólido geométrico) 

 Regiões planas e poligonais. 

 Retas e segmentos de retas. 

 Polígonos: classificação. 
 Figuras simétricas (identificação do eixo de simetria, desenhos de figuras simétricas em papel quadriculado). 

 

Grandezas e medidas: 

 

 Medida de tempo: cálculo de intervalo de tempo. 

 Medidas de comprimento (m, cm, mm, km) – transformação de medidas. 

 Perímetro e área. 

 Medidas de massa (Tonelada, kg e g) - leitura e transformação de medida.  

 Sistema Monetário:  identificação de cédulas e moedas; 
o trocas de cédulas e moedas de acordo com seus valores; 
o troco, à vista, a prazo, parcelado, lucro, prejuízo, saldo, débito, crédito 

Tratamento da informação: 

 

 Gráficos e tabelas (leitura, interpretação, pictogramas e gráficos de barras). 

 Noções de estatística. 

 Raciocínio combinatório. 

 

E) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM: 

1. Em sala 

 Atividades utilizando material concreto (material dourado, fichas coloridas, jogos, figuras geométricas ...). 

 Exercícios variados. 

 Apresentação em multimídia. 

2. Em casa 

 Exercícios e atividades do livro. 

 Pesquisas em jornais e revistas. 

 
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: 

 duas atividades no valor de 14,0 pontos cada uma. 
 

b) Atividades cotidianas: 

 7,0 pontos distribuídos em atividades diversificadas. 

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



 

                                                       UNIDADE DE ESTUDO / 2017 

 

SEGMENTO: Ensino Fundamental DISCIPLINA: Música 

PROFESSORA: Karla Jaber  SÉRIE: 4º Ano ETAPA: 2ª 

 
       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: 

             Identificar características e instrumentos de diferentes estilos. 

             Identificar manifestações artísticas da cultura local. 

             Identificar gêneros eruditos, compositores expoentes e respectivas obras. 

             Realizar performances vocais, instrumentais e corporais. 

             Criar peças explorando timbres, variações de intensidade e outros. 

             Criar audiopartitura. 
      

 
C ) CONTEÚDO: 

Modalidades do fazer musical: composição, apreciação e performance. 
Vivência dos conceitos fundantes: materiais sonoros, caráter expressivo e forma. 
 

       D) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM: 

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. 

 



                                                          UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
 

SEGMENTO: Ensino Fundamental  DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORAS: Alenice, Cida Pereira, Cibele, 
Margareth, Simone Seabra, Simone Sousa, Renata 
e Vanusa. 

Ano: 4º  ETAPA: 2ª 

 
 
A) TEMAS E TÓPICOS 
 

 Práticas de oralidade. 

 Práticas de leitura de textos. 

 Práticas de produção de texto. 

 Reflexão sobre a língua. 
 
 
B) OBJETIVOS: 

 Respeitar e escutar ativa e criticamente a fala do outro. 

 Ler, interpretar e reconhecer a função dos textos no processo comunicativo. 

 Utilizar diferentes estratégias na leitura de gêneros textuais variados. 

 Localizar informações nos textos. 

 Inferir significados de palavras em diferentes textos. 

 Usar a escrita como forma de comunicação e interlocução. 

 Escrever textos usando as convenções do gênero. 
 
 
C) DESCRITORES EM FOCO: 

 Localizar informações explícitas em um texto. 

 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

 Identificar o tema e/ou assunto de um texto. 

 Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

 Interpretar textos, integrando elementos verbais e não verbais. 

 Interpretar textos não verbais. 

 Identificar, num determinado texto, as características do gênero. 

 Identificar os elementos que constroem a narrativa (personagens, tempo, espaço, foco narrativo, sequência 
de fatos). 

 Reconhecer e usar estratégias de organização textual. 

 Utilizar recursos gráficos que orientem adequadamente a leitura e a interpretação (letra maiúscula e 
parágrafo).  

 Utilizar adequadamente os sinais de pontuação. 

 Produzir textos considerando o objetivo, o interlocutor, a veiculação e o suporte. 

 Reescrever/reelaborar o próprio texto. 
 
 
D) CONTEÚDO: 

 
Leitura: Poema (poema narrativo e visual, caligrama), verbete, mito grego, biografia, e-mail, notícia, história em 
quadrinhos, conto, textos sobre tecnologias, pesquisa na internet, quadrinhas, textos sobre invenções. 
Escrita: Poema (poema visual, caligrama), e-mail, pesquisa, quadrinhas, ficha de inventos, conto, notícia, resenha.  
Fala e escuta: Poema, notícia, conto, debate.. 
 
Reflexão sobre a língua 

 Tonicidade e acentuação (proparoxítonas e oxítonas). 
Classe de palavras: substantivo, adjetivos, artigo, verbo (concordância e tempo verbal), numeral, pronomes (uso na 
construção da cadeia referencial), palavras derivadas (substantivos e adjetivos), palavras simples e compostas. 

 Variação linguística. 



 Uso de por que, porque, por quê, porquê. 

 Pontuação. 

 Relações lógico-discursivas (preposições, conjunções, advérbios etc.) – relações de coerência estabelecidas 
no texto. 

 Verso, estrofe e rima. 

 Onomatopeias. 

 Contribuições africanas. 

 Discurso direto e indireto. 
 

Ortografia 

 Palavras terminadas em oso/osa; ês/esa/ez/eza. 

 Palavras terminadas em am/ão. 

 Há/a. 

 A letra X. 
 

 
Literatura 
 
Livro de poesias. 
 
E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS: 
 
 1. Em sala 

 Leitura, interpretação e produção de textos. 

 Pesquisa. 

 Debate. 

 Multimídia. 
 
 
 2. Em casa 

 Leitura, interpretação e produção de textos. 

 Pesquisas. 

 Estudos autônomos orientados. 
 
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 pontos distribuídos em atividades diversas. 
 
 
 

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

orientado feito em casa e na escola. 

 


