
 
Caxias do Sul, junho de 2019. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

De acordo com o que foi expresso em reunião de pais e/ou responsáveis, apresentamos a 

organização trimestral do 4º ano do Ensino Fundamental I. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades 

● Reconhecer a estrutura de diferentes textos trabalhados, identificando o assunto abordado; 
● Produzir textos variados que contemplem o conhecimento de sua estrutura, bem como do 

conteúdo explorado - projeto Noite Italiana integrado; 
● Reconhecer a diferença entre conto e lenda. Identificar tipos de narradores, personagens e 

fechamento de cada um destes gêneros textuais. Perceber características que os diferem; 
● Identificar e aplicar o uso de m, n, ss, c e ç, bem como o uso adequado da pontuação em suas 

produções orais e escritas; 
● Usar os pronomes (pessoais do caso reto, do caso oblíquo e de tratamento) para substituir as 

palavras que se repetem nas produções escritas; 
● Utilizar o dicionário para conhecer os sinônimos das palavras, bem como para pesquisar 

palavras que podem ser substituídas nas produções, evitando a repetição delas. 
Sugestões: praticar a leitura em voz alta, mesmo que sozinho em casa. Horário de estudos de 15 

min em casa sempre que tiver aula de Português para retornar atividades do caderno e apostila. 

Combinações: manter seu caderno corrigido e textos com reescritas em dia. Famílias devem 

assinar os cadernos após as correções quinzenais. 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Habilidades 

● Produzir textos sobre temas de interesse, com base em resultados de observações e 
pesquisas em fontes de informações impressas ou eletrônicas, incluindo, quando pertinente, 
imagens e gráficos ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto; 

● Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: regras sintáticas de 
concordância nominal e verbal, convenções de escrita de diálogos (discurso direto), pontuação 
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois-pontos, vírgulas em 
enumerações), uso adequado dos substantivos antecedendo os adjetivos regras ortográficas; 

● Produzir texto com o intuito de opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico 
relacionado a situações vivenciadas na escola, utilizando registro formal e estrutura adequada 
à argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Temas de Redação: narrativas, classificados, poemas cantados, paródia, contos e lendas. 

Sugestões: brincar com rimas (a família diz uma palavra e a criança responde com uma rima). 

Fazer brincadeiras com músicas conhecidas e realizar paródia, contos e lenda. 

MATEMÁTICA 

Habilidades 

● Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar; 
● Realizar as operações compreendendo seus significados: adição e subtração sem e com 

reagrupamento, multiplicação e divisão com dois algarismos no multiplicador e no divisor; 
● Compreender o Sistema de Numeração Decimal até 10 000; 
● Reconhecer as semelhanças e diferenças entre prismas e pirâmides; 
● Explorar o significado de fração como parte do todo; 

● Ler e escrever frações; 
● Identificar os lados e os vértices em figuras geométricas; 
● Identificar as características de um triângulo; 
● Reconhecer e utilizar as medidas de tempo; 
● Reconhecer a função da vírgula em números decimais, décimos; 
● Resolver problemas envolvendo as medidas de comprimento como aplicação dos números 

decimais integrando ao projeto Educação Financeira. 
Sugestões: estudar a tabuada todos os dias. Desenvolver ações práticas com os filhos buscando 

aperfeiçoar o pensamento lógico (compras no mercado, trocos básicos, etc.). 

Combinações: em casa, rever as atividades feitas em aula, mantendo o hábito do estudo, levando 

para sala de aula suas dúvidas. 

CIÊNCIAS 

Habilidades 

● Compreender o que é um fóssil e diferenciá-los; 
● Compreender a estrutura terrestre e a ocorrência de fenômenos naturais; 
● Comparar fatores existentes nos ecossistemas da terra; 
● Construir o projeto para a mostra científica. 

Sugestões: procurar pesquisar, em casa, sobre o assunto que mais lhe interessa, a fim de 

contribuir para a socialização em aula e tornar-se mais ativo no processo de aprendizagem. 

Combinações: relatar para os familiares as aulas feitas em laboratório. Trazer sempre os materiais 

solicitados. Trabalhar em grupo de maneira proveitosa. Empenhar-se nos estudos e atividades da 
Mostra Científica. 

HISTÓRIA 

Habilidades 

● Identificar, reconhecer, conceituar e caracterizar aspectos do Brasil República, relacionando 
com aspectos da vivência da criança; 

● Observar imagens, comparar, identificar e reconhecer como foi a exploração de nossos 
colonizadores e o processo de Independência do Brasil; 

● Identificar os diferentes aspectos da cultura dos povos do RS (projeto Noite Italiana). 
Sugestões: visualizar o vídeo sobre a imigração italiana: 

https://www.youtube.com/watch?v=sCcLgrL_rPA. 

Combinações: realizar as atividades em aula com atenção e revisar todas em casa através de 

nova leitura e também entrevistando a família sobre os fatos estudados, pois podem ter exemplos 
na família. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 

● Identificar, caracterizar e diferenciar a paisagem natural e cultural, destacando os elementos 
do relevo, hidrografia, clima e vegetação mais relevantes no Brasil e no RS (viagem de 
estudos); 

● Identificar e diferenciar os meios de comunicação e transportes que ligam nossos municípios 
e estados. 

Sugestões: para cada conteúdo trabalhado, reservar um período do dia para revisar e estudar em 

casa. O estudo das lições das apostilas auxiliará na realização de diversas atividades e, 
principalmente, na fixação. Refazer os exercícios de revisão antes das provas. O educando deve 
ter o cuidado e a organização de todas as atividades extras feitas em aula ou tema, pois ajudam 
no momento de estudar para as provas. 

https://www.youtube.com/watch?v=sCcLgrL_rPA


 
Combinações: participar ativamente das aulas com atenção e questionamentos. Em casa retomar 

todos os conteúdos vistos em aula e sempre que solicitados trazer os materiais de imagens e 
outros. 

FILOSOFIA 

Habilidades 

● Diferenciar o que é natural o que é artificial e refletir sobre a importância de ambos em nossas 
vidas; 

● Analisar a complexidade e o valor da vida; 
● Reconhecer a importância da preservação da natureza para a continuidade da vida; 
● Refletir sobre a importância de respeitar os seres vivos e aplicar atitudes de respeito no 

ambiente escolar e na vida; 
● Compreender a complexidade, o valor e a beleza da vida humana; 
● Conhecer as diferentes configurações familiares, reconhecendo a importância do papel da 

família na vida de cada um; 
● Compreender a importância de fazer parte de uma comunidade e respeitar seus valores; 
● Conhecer e vivenciar práticas culturais diversificadas; 
● Reconhecer diferentes formas de preservar a natureza (viagem de estudos); 
● Compreender a diversidade cultural como parte importante da construção de nossa sociedade 

atual. 
Sugestões: ler o livro:  BAGNO, Marcos. Festa no meu jardim. Curitiba: Positivo, 2010 (De fio a 

pavio). Utilizando poemas singelos e delicados, o autor apresenta vários bichos que habitam um 
jardim, compondo um cenário familiar às crianças. 

Combinações: participar ativamente das atividades e das conversações. Respeitar as opiniões 

distintas e manter o foco no assunto proposto. 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades 

● Identificar o lema e o tema da Campanha da Fraternidade 2018; 
● Interagir com o outro de maneira respeitosa e fraterna; 
● Experienciar momentos de espiritualidade e conhecer diferentes tipos de práticas espirituais; 
● Reconhecer e valorizar as datas comemorativas religiosas do trimestre; 
● Reconhecer e valorizar as diferentes datas comemorativas do trimestre e as suas 

características; 
● Compreender a importância da Bíblia para os cristãos e reconhecer sua grandiosidade 

enquanto obra; 
● Conhecer as manifestações religiosas, existentes na cultura local e regional. 
Sugestões: conversar com os familiares a respeito dos assuntos abordados em casa, para que 

assim possamos, enquanto comunidade escolar, manter coerência em nossos discursos e ações. 

Combinações: manter os princípios dos valores combinados na nossa turma (amor e respeito) 

acima de tudo. Ter as combinações das turmas como norteadoras de nossas atitudes. 

ARTES 

Habilidades 

● Falar, ouvir, desenhar e pintar, atuar em diferentes situações; 
● Desenvolver atividades expressivo-corporais para desenvolver o projeto Noite Italiana. 

Sugestões: procurar valorizar materiais alternativos na aplicação de técnicas propostas em aula. 

Combinações: participar ativamente das aulas com atenção, aplicando as atividades oferecidas 

com empenho e dedicação. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidades 

● Vivenciar Jogos pré-desportivos coletivos, dentro do contexto participativo, cooperativo e 
crítico; 

● Combinar habilidades motoras visando a deslocamentos variados com ou sem material, em 
tempo e espaços diferentes; 

● Vivenciar os jogos populares recreativos e/ou competitivos, respeitando as regras 
estabelecidas pelo grupo ou pelo professor; 

● Aprimorar as capacidades físicas (velocidade, força e agilidade); 
● Organizar jogos individuais e coletivos, envolvendo-se de forma democrática no processo de 

criação e construção de regras. 
Sugestões: trabalhar sempre visando o objetivo de instigar o educando ao conhecimento e 

aprimoramento dos jogos e atividades recreativas e cooperativas. 

Combinações: reconhecer a necessidade do espírito esportivo e da solidariedade nas atividades 

esportivas e coletivas (ajudar o outro, dar segurança, contribuir com um ambiente favorável). 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades 

● Identificar em trechos de filmes o vocabulário estudado nos anos anteriores; 
● Relacionar, identificar, escrever e falar; 
● Compreender, ler, escrever e aplicar; 
● Identificar, ler, escrever e aplicar. 
Sugestões: ouvir músicas e assistir aos programas de TV em Inglês, revisar o conteúdo visto em 

aula e tentar aplicar no dia a dia. 

Combinações: trazer o caderno. Realizar o homework solicitado em aula. Trazer sempre o 

material completo (caderno e dicionário) e manter o caderno organizado. 
 

 

 

 

 

 


