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Caxias do Sul, outubro 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 

 Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de 
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos- pessoais, 
possessivos, demonstrativos) que contribuem para a continuidade do texto.  

 Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala e /ou disponíveis 
em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha e compartilhando 
com os colegas sua opinião, após a leitura.  

 Reconhecer os efeitos de sentido produzidos pelo uso de palavras e de imagens. 
Identificar informações explícitas, buscar informações em textos que circulam na 
escola, inferir informações implícitas. 

 Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no 
contexto da frase ou do texto. Inferir informações implícitas nos textos lidos. Inferir 
informações em textos não verbais (gravuras, charges, telas, texto publicitário). 

 Grafar palavras de acordo com as regularidades. Escrever textos acentuando as 
palavras, obedecendo às diferenças de tonicidade. 

 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 função e as características dos poemas visuais. 

 Produzir haicai respeitando sua regra de construção. 

 Aplicar os conhecimentos na produção de um texto instrucional. 

 Ler gráficos propostos interpretando dados contidos nele para posteriormente, 
através de entrevista produzir gráficos e infográficos. 

 Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso intencional de pontuação 
expressiva (. ? ! ) presente em frases e textos, reconhecendo o tipo de frase ali 
empregada. 

 Compreender a finalidade do emprego do verbo no imperativo como indicativo de 
ordem.   

 Identificar os numerais cardinais e ordinais e sua função. 

 Diferenciar tempos verbais. 

 Utilizar verbos flexionados de acordo com o tempo indicado.  

 Identificar e empregar os sufixos esa/eza adequadamente.  

 Perceber que todas as palavras que são paroxítonas são grafadas com e e, as palavras 
oxítonas são grafadas com i. 

 Reconhecer que o som /z/ pode ser grafado por diferentes letras. 

 Uso dos porquês. 

 Perceber que o tempo verbal passado e presente possuem a terminação am e o 
tempo futuro usa-se da terminação ão. 

Sugestões:  

 Para cada conteúdo trabalhado, reservar um período do dia para revisar e estudar 
em casa. Além do estudo, neste trimestre é necessário intensificar a leitura, 
observando a leitura completa dos livros retirados na biblioteca ou propostos pela 
professora. 

Combinações:  

 Manter seu caderno corrigido e textos com reescritas em dia. Famílias devem 
assinar os cadernos após as correções quinzenais. 

MATEMÁTICA 

Habilidades 

 Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio 
de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e 
croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e 
sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares. 

 Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e comparar seus 
atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais.  

 (Re)conhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas 
planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o uso de malhas 
quadriculadas e de softwares de geometria.  

 Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, 
utilizando unidades de medidas padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando 
a cultura local. 

 Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha 
quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, 
reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma 
medida de área.   

 Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em 
situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e 
término de realização de uma tarefa e sua duração.  
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 Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de 
ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar 
frações. 

 Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos 
de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do 
conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise.  

 Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados 
coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e 
sem uso de tecnologias digitais.  

Sugestões:  

 Desenvolver ações práticas com os filhos buscando aperfeiçoar o pensamento 
lógico (compras no mercado, trocos básicos,...). 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:  

 Em casa, rever as atividades feitas em aula, mantendo o hábito do estudo, levando 
para sala de aula suas dúvidas. 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades: 

 Ampliar o vocabulário sobre horas, números, dias da semana, hábitos diários. 
Interagir em situações de câmbio oral por meio do vocabulário e das estruturas 
estudadas.  

 Perguntar e responder sobre horas e rotina. Identificar nas atividades de escuta: 
números, meses do ano, atividades diárias.  

 Identificar em trechos de músicas o vocabulário estudado. Ampliar a oralidade 
através de rimas. 

Sugestões:  

 Assistir séries e filmes em inglês e revisar o conteúdo. Utilizar o aplicativo Quizlet, 
se possível. 

Combinações:  

 Em casa, rever as atividades feitas em aula, mantendo o hábito do estudo, levando 
para sala de aula suas dúvidas. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidades 

 Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola, brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do mundo, e demais práticas corporais tematizadas na escola, 
adequando-as aos espaços públicos disponíveis. 

 Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os 
constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e 
comunitária/lazer). 

 Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos básicos 
de apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os 
limites do corpo e adotando procedimentos de segurança.  

Sugestões:  

 Reforçar em casa ou no clube/espaços públicos atividades realizadas em aula para 
criar o hábito da prática de exercícios físicos. 

Combinações:  

 Usar roupas adequadas para a atividade física, fazer silêncio nos corredores, 
participar das atividades dentro das suas capacidades e respeitar os colegas. 

ARTES 

Habilidades  

 Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre 
diversas linguagens artísticas.  

 Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e 
histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 
diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e 
europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e 
repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos 
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos 
de criação artística. 

 Pesquisar e confeccionar brinquedos antigos. 

Sugestões:  

 Cantar, em casa, as músicas para apresentação no Filó Italiano. 

Combinações:  

 Participar ativamente das aulas com atenção, aplicando as atividades oferecidas 
com empenho e dedicação. 

CIÊNCIAS 

Habilidades 

 Verificar a participação de microrganismos na produção de alimentos, combustíveis, 
medicamentos, entre outros. 

 Identificar os pontos cardeais, com base no registro de diferentes posições relativas do 
Sol e da sombra de uma vara (gnômon).  
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 Comparar e explicar as diferenças encontradas na indicação dos pontos cardeais 
resultante da observação das sombras de uma vara (gnômon) e por meio de uma 
bússola.  

 Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e ao 
uso desse conhecimento para a construção de calendários.  

 Associar os impactos em ambientes naturais decorrentes das atividades sociais e 
econômicas.  

 Compreender movimentos da Terra e da Lua e suas consequências 

 Diferenciar componentes do Universo e do Sistema Solar. 

 Analisar o efeito do Sol na natureza e na sociedade 

Sugestões:  

 livro: GREEN, Dan. Astronomia do outro mundo! Barueri: Girassol, 2010. Realizar 
as experiências propostas na apostila para melhor conhecimento.  

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. 

HISTÓRIA 

Habilidades 

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

 Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da 
sociedade brasileira.  

 Analisar, na sociedade em que vive, a existência ou não de mudanças associadas à 
migração (interna e internacional). 

 Identificar os diferentes aspectos da cultura dos povos do RS (projeto Filó Italiano). 

 Reconhecer e identificar o processo de evolução das cidades brasileiras e em especial 
as nossas três capitais.  

 Compreender e relacionar a evolução histórica das principais cidades do Brasil e seu 
progresso atual.  

 Conhecer e comparar a evolução da arte e da cultura brasileira no Brasil República até 
hoje, inserida no contexto histórico.  

Sugestões:  

 Revisar o conteúdo em casa, após a exposição em aula. Pesquisar na internet 
imagens referentes as artes de cada período. Sugestão de livro: JATOBÁ, 
Roniwalter. Viagem ao outro lado do mundo. Curitiba: Positivo,2009. 

Combinações:  

 Realizar as atividades em aula com atenção e revisar em casa através de nova 
leitura; comentar conceitos estudados com a família para retomar o que foi 
aprendido. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 

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

 Elaborar questionamentos e hipóteses em relação aos meios de comunicação 
social e estratos sociais. 

 Identificar e diferenciar os meios de comunicação e transportes que ligam nossos 
municípios e estados (Apostila regional). 

 Caracterizar a população brasileira em quantidade, identidade e formação e 
movimentos populacionais. Reconhecer as atividades econômicas das unidades 
federativas.  

 Diferenciar elementos culturais e naturais das paisagens brasileiras, bem como a 
paisagem rural e urbana  brasileira. 

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. 

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 

 Identificar os diferentes tipos de famílias.  

 Identificar e reconhecer as mudanças do mundo em que vivemos. 

 Conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 Aprender a importância de cooperar, conviver bem, ter autonomia. 

 Escolher bons hábitos e atitudes para o seu cotidiano. Diferenciar atitudes que 
demostram respeito e desrespeito.  

 Refletir que as diferenças estão em toda parte, inclusive em si mesmo e que essas 
diferenças são naturais. 
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 Compreender e respeitar os diferentes aspectos físicos, psicológicos, sociais e 
culturais que constituem a identidade de uma pessoa.  

 Refletir sobre as diferentes formas de manifestação da violência. 

 Compreender a importância da cultura da paz. 

Sugestões:  

 A família terá um papel fundamental na construção de valores fundamentais para 
uma boa convivência e a valorização da cultura da paz. Pedimos que diálogos sejam 
feitos em casa sobre os conteúdos abordados durante o trimestre. 

Combinações:  

 Participar ativamente das atividades e das conversações. Respeitar as opiniões 
distintas e manter o foco no assunto proposto. 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades 

 Identificar representações religiosas em diferentes expressões artísticas (pintura, 
arquitetura, esculturas, ícones, símbolos, imagens) e reconhecendo-as como parte 
da identidade de diferentes culturas e tradições religiosas.  

 Identificar nomes, significados e representações de divindades nos contextos 
familiar e comunitário.  

 Reconhecer e respeitar as ideias de divindade de diferentes manifestações e 
tradições religiosas. 

 Realizar atividades de preparação para o momento da chegada do Natal. 

 Refletir sobre a importância de partilhar momentos com as pessoas e sentir-se 
agradecido pelas graças alcançadas.   

 Dramatizar e interpretar tradições religiosas (Projeto Filó Italiano). 

 Valorizar as diferentes culturas religiosas. 

 Compreender o momento natalino como preparação do espírito, significando essa 
data como especial para fortalecimento espiritual. 

Sugestões:  

 Deixar claro através de conversas em casa, quais são as crenças e a importância de 
cada data, para que assim nossos educandos possam contribuir com suas 
diferentes opiniões e conhecimentos, enriquecendo o ambiente escolar no que se 
refere diversidade religiosa. 

Combinações:  

 Participar ativamente das atividades e das conversações. Respeitar as opiniões 
distintas e manter o foco no assunto proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


