
 HABILIDADES 2019 

Caxias do Sul, março 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 
 Identificar características linguístico-expressivas e composicionais de gêneros textuais 

escritos diversos; 
 Identificar informações explícitas, buscar informações em textos que circulam na 

escola, inferir informações implícitas; 
 Ler com fluência, ritmo e entonação; 
 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão a partir do contexto; 
 Inferir informações em textos não verbais (gravuras, anúncios, poemas cantados, 

charges, telas, texto publicitário); 
 Diferenciar, em narrativas, a voz do narrador em 1ª ou em 3ª pessoa; 
 Analisar os diálogos, em narração, a partir do uso dos verbos do dizer. 

Sugestões: ler todos os dias para melhorar o vocabulário e facilitar a criatividade no 
momento de produções escritas. Para cada conteúdo trabalhado, reservar um período do 
dia para revisar e estudar em casa. Jogos de mesa desenvolvendo descrição de 
características como CARA A CARA e Eu sou? O livro da biblioteca deve ser lido 
semanalmente. 

Combinações: comprometimento nas atividades em aula e pontualidade na realização das 
tarefas solicitadas. Acompanhar o horário das disciplinas para não esquecer os cadernos. 

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: brincadeiras com músicas conhecidas e realizar paródias. Na mesa do jantar ou 
no sofá escolher quem começa e iniciar uma história oralmente e quando parar, o outro 
deve continuar. Ao ler o livro da biblioteca, contar oralmente a história para a família. 

MATEMÁTICA 

Habilidades 
 Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar; 
 Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito 

por meio de adições e multiplicações por potências de dez, para compreender o 
sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo; 

 Identificar operações que podem ser utilizadas para resolver problemas descrevendo 
a estratégia adotada; 

 Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, 
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos; 

 Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, 
para ampliar as estratégias de cálculo; 

 Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. 

Sugestões: para cada conteúdo trabalhado, reservar um período do dia para revisar e 
estudar em casa. O estudo da tabuada auxiliará na realização de diversas atividades. 

Combinações: realizar as atividades em aula e em casa, mantendo um horário diário para 
estudo. Acompanhar o horário das disciplinas para não esquecer os cadernos. 

CIÊNCIAS 

Habilidades 
 Identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas observáveis, 

reconhecendo sua composição; 
 Reconhecer, no dia a dia, as diferentes formas com que um mesmo material pode se 

apresentar; 
 Descrever transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a diferentes 

condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade); 
 Identificar as diferentes camadas da Terra, tipos de rocha e suas características; 
 Identificar os diferentes tipos de fósseis; 
 Identificar os diferentes tipos de fenômenos naturais e suas principais características. 

Sugestões: relacionar sempre a prática com experimentos no laboratório; em sala de aula 
com massinha de modelar é uma forma prática de observação, para trabalhar os conteúdos. 
Conscientizar o cuidado com tudo ao nosso entorno e aplicar esse cuidado todos os dias. 

Combinações: realizar as atividades propostas e trazer materiais solicitados respeitando as 
datas, participar ativamente das atividades em sala de aula e laboratório.   

HISTÓRIA 

Habilidades 
 Identificar e reconhecer a formação da população de Caxias do Sul, desde sua fundação 

até os dias atuais; 
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 Interpretar e relacionar os fatos históricos da sua família, da cultura local e da cultura 
brasileira e religiosa; 

 Identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e espaços e 
avaliar o papel desempenhado pela migração nas regiões de destino; 

 Identificar mudanças ocorridas ao longo do tempo, com base nos grandes marcos da 
história da humanidade, tais como o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio e a 
criação da indústria, colocando em questão perspectivas evolucionistas; 

 Reconhecer a sua história como ação do ser humano no tempo e no espaço, com base 
da identificação de mudanças ocorridas ao longo do tempo. 

Sugestões: procurar visualizar sempre, através de objetos, cartazes, imagens ou vídeos, a 
história de sua cidade ou estado, em aula, e relacionar ao máximo (em casa) com fatos da 
vida familiar e de seus descendentes. 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 na relação aos fatos estudados e que 
podem ter exemplos na família. Acompanhar o horário das disciplinas para não esquecer os 
cadernos. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 
 Identificar os limites e distritos de Caxias do Sul; 
 Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções na natureza, avaliando 

os resultados dessas intervenções; 
 Analisar as transformações do meio natural e analisar as ocupações humanas e suas 

produções, e rotas; 
 Estabelecer relações entre matéria-prima, circulação e consumo e analisar seus impactos 

na construção de cidades; 
 Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público, municipais e canais de 

participação social na gestão do município, incluindo a câmera dos vereadores e 
conselhos municipais; 

 Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas no ambiente em que 
vive, bem como ação humana na preservação ou degradação dessas áreas. 

Sugestões: trabalhar sempre com textos e mapas em aula, reforçando as atividades com o 
visual de paisagens e imagens, além de pesquisas. 

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. Acompanhar o horário das disciplinas para não esquecer os cadernos. 

FILOSOFIA 

Habilidades 
 Discutir os diferentes sentidos empregados para a palavra “mundo”; 
 Reconhecer as mudanças do mundo em que vivemos; 
 Diferenciar na natureza o que é natural e o que é artificial; 
 Identificar diferentes formas de preservar a natureza. 

Sugestões: fazer dramatizações relacionadas aos assuntos, buscar músicas e poemas que 
possam enriquecer o conhecimento. 

Combinações: participar ativamente das atividades e das conversações. Respeitar as 
opiniões distintas e manter o foco no assunto proposto. Acompanhar o horário das 
disciplinas para não esquecer os cadernos. 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades 
 Definir o lema e o tema da Campanha da Fraternidade 2019; 
 Identificar as diferentes datas comemorativas suas características; 
 Compreender o sentido da Quaresma e este momento em diferentes denominações 

religiosas; 
 Compreender o verdadeiro sentido da Páscoa em diferentes denominações religiosas; 

Sugestões: conversar com os familiares a respeito dos assuntos abordados em aula, 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 da turma como norteadoras de nossas atitudes. 
Acompanhar o horário das disciplinas para não esquecer os cadernos. 

ARTES 

Habilidades 
 Desenhar e pintar com diferentes materiais lápis de cor e giz de cera; 
 Expressar elementos das culturas de tradição em forma de arte plástica; 
 Dramatizar com a dança as diferentes situações culturais; 
 Conhecer a música e os movimentos da festa junina 

Sugestões: trabalhar com materiais alternativos, desenvolver os modelos de dobraduras 
com os educandos. 

Combinações: participar ativamente das aulas com atenção. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidades 
 Organizar jogos, brincadeiras etc., relatando suas experiências e aprimorando sua 

capacidade de expressão gestual 
 Experimentar de forma individual e coletiva as combinações de diferentes elementos da 

dança; 
 Vivenciar jogos adaptados com lançamentos de bola. 
 Identificar as partes do corpo, suas possibilidades e limitações. 

Sugestões: Trabalhar em cima das habilidades motoras básicas como as manipulativas, 
locomotoras e de estabilização. 

Combinações: participação em aula e respeito com os colegas e professores nas atividades. 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades 
 Identificar em trechos de filmes o vocabulário estudado nos anos anteriores; 
 Utilizar perguntas para obter informações pessoais; 
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 Revisar vocábulos e estruturas gramaticais estudadas; 
 Ampliar o vocabulário sobre sentimentos/ emoções, profissões e meios de transportes; 
 Utilizar o pronome possessivo nas frases; 
 Ler diálogos e pequenos textos; 
 Revisar membros da família; 
 Interagir em situações de câmbio oral por meio do vocabulário e das estruturas já 

estudadas; 
 Planejar falas rápidas sobre as futuras profissões; 
 Identificar, nas atividades de escuta, assunto principal: animais, brinquedos, 

sentimentos, atividades diárias, partes da casa, hobbies, descrição - localização (em 
contos de encantamento), horários, calendário (meses), escola e família. 

Sugestões: assistir desenhos animados, filmes e séries em Inglês. Explorar o livro de Inglês e 
revisar o conteúdo. 

Combinações: respeito e participação em aula, comprometimento com temas e trabalhos. 
Trazer o caderno.  

 


