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ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 
“... dar, a todos, o mesmo ponto de partida.  

Quanto ao ponto de chegada, isso depende de cada um.” 

Mário Quintana 

 
Senhores Pais ou Responsáveis, 
 

Todas as atividades que os estudantes realizam na escola, nas diversas áreas de conhecimento, 

estão relacionadas com objetivos de aprendizagem. 

Neste documento, listamos os objetivos que seu(sua) filho(a) deverá atingir neste bimestre. Além 

dos objetivos, registramos os conteúdos significativos que serão vistos ao longo do bimestre e, também, 

algumas indicações de referências para o estudo. 

 Esta lista de conteúdos e objetivos é uma forma de orientar a organização do estudo diário de 

seu(sua) filho(a), não apenas para a realização de provas. Uma lista igual a esta, de cada componente 

curricular, será afixada nos cadernos dos alunos, para que construam legendas de orientação, façam 

anotações importantes e possam consultá-la durante todo o bimestre, como forma de acompanhar e 

nortear o andamento dos estudos realizados em sala.  

O objetivo deste documento é aproximar as famílias do currículo da escola, para que os senhores 

possam, ainda mais de perto, acompanhar seu (sua) filho (a) tanto no dia a dia de trabalhos e 

aprendizados na escola quanto no seu preparo para a participação nos momentos privilegiados de 

estudo: as provas. 

Lembramos que o processo de ensino-aprendizagem é dinâmico e, portanto, o  planejamento 

feito pelos professores precisa ser flexível, ou seja, poderá ser alterado de acordo com a necessidade 

e/ou com os progressos dos estudantes de sua turma durante o processo de aprendizagem. Caso isso 

aconteça, as pequenas alterações serão registradas no mapa de objetivos e conteúdos afixado no 

caderno do estudante.  

Pedimos aos senhores que estejam atentos aos exercícios e trabalhos que serão propostos aos 

estudantes, visando à consecução desses objetivos. Em caso de dúvida, consultem a professora ou o 

Serviço de Orientação Pedagógica (SOP). 

 

 

Com amizade, 

Equipe pedagógica CIMAN 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 2° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 
Referências 
para estudo 

*Leitura/escuta 

 

o Estratégia de leitura 
 
 

o Decodificação/Fluência 
de leitura 

 
 
 
 

o Compreensão 
 
 

 

 (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 
 (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo 
uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos 
multissemióticos. 
 

 (EF35LP01) Ler e compreender, com autonomia e 
fluência, textos com nível de textualidade adequado. 
 Interpretar com autonomia textos de variados tipos e 
gêneros. 
 (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos. 
 

 (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global. 
 Desenvolver habilidades para a crítica e/ou apreciação 
(fundamentada por argumentação consistente) dos textos 
que lê. 
 (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em 
quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, 
onomatopeias). 

Livro didático 
p. 70 a 125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caderno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades em 
folhas 

xerografadas 
 
 
 

Leitura de imagem 

o Textos narrativos: 
contos 

 

 

 

o Textos de relato: 
manchete, notícia, 
reportagem, biografia. 

 

o Textos argumentativos: 
textos de opinião. 

 

o Textos em versos: 
poemas  

 

o Textos expositivos: 
dicionário (grafia e 
sinonímia) verbetes; 
abreviações – significado 
 
 
 

o Antonímia 
 
 

 Ler e compreender imagem. 
 (EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, 
narrativas ficcionais. 
 (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem 
parte do mundo do imaginário. 
 (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos.  
 (EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, participantes, 
local e momento/tempo da ocorrência do fato noticiado. 
 (EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em 
textos (informativos, jornalísticos, publicitários etc.). 
 (EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, 
textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de 
palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos 
visuais e sonoros.  
  (EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, 
observando rimas, aliterações e diferentes modos de divisão 
dos versos, estrofes e refrões e seu efeito de sentido. 
 

 (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida 
sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de 
palavras com relações irregulares fonema-grafema.  
 (EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para 
esclarecer significados, reconhecendo o significado mais 
plausível para o contexto que deu origem à consulta. 
 Compreender o significado das abreviações utilizadas nos 
verbetes do dicionário. 
 Identificar semelhanças ou diferenças de significados 
entre as palavras. 
 Compreender antônimos como palavras de sentido 
contrário. 

LEGENDA 1 – CONTEÚDOS PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS 
 
      PROVA MENSAL INTEGRADA 
 

      PROVA BIMESTRAL       
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LÍNGUA PORTUGUESA – 2° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 
Referências 
para estudo 

*Produção de texto 

 
Planejamento da escrita 
 

o imagem e/ou conjunto 
de imagens 

o regras de convivência 

o reconto 

o relato pessoal 

o continução de 
textos/histórias 

o revisão/reescrita 

o carta pessoal 

 

 

 

 

 

 (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto 
que será produzido, considerando a situação comunicativa, 
os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação 
(onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do 
texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu 
tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre 
que for preciso, informações necessárias à produção do 
texto, organizando em tópicos os dados e as fontes 
pesquisadas. 
  (EF04LP21) Planejar e 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 do texto. 
 (EF04LP22) Planejar e produzir, com certa autonomia, 
verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

Caderno 
 

Atividades em 
folhas 

xerografadas 
 

Pasta catálogo 
(projeto de 

escrita) 

o Forma de composição 
dos textos 

 (EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, 
manchetes, lides e corpo de notícias simples para público 
infantil e cartas de reclamação (revista infantil), digitais ou 
impressos, a formatação e diagramação específica de cada 
um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. 
 (EF04LP13) Identificar e reproduzir, em textos injuntivos 
instrucionais (instruções de jogos digitais ou impressos), a 
formatação própria desses textos (verbos imperativos, 
indicação de passos a ser seguidos) e formato específico 
dos textos orais ou escritos desses gêneros 
(lista/apresentação de materiais e instruções/passos de 
jogo). 
 (EF04LP24) Identificar e reproduzir, em seu formato, 
tabelas, diagramas e gráficos em relatórios de observação e 
pesquisa, como forma de apresentação de dados e 
informações. 
 (EF04LP23) Identificar e reproduzir, em verbetes de 
enciclopédia infantil, digitais ou impressos, a formatação e 
diagramação específica desse gênero (título do verbete, 
definição, detalhamento, curiosidades), considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

Construção do sistema 
alfabético 
 

o Convenções da escrita 

 (EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras 
básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto 
final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas 
em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando 
for o caso. 
 
 

LEGENDA 1 – CONTEÚDOS PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS 
 
      PROVA MENSAL INTEGRADA 
 

      PROVA BIMESTRAL       
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LÍNGUA PORTUGUESA – 2° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 
Referências 
para estudo 

o Relações anafóricas na 
referenciação e 
construção da coesão 
(pronomes como itens de 
coesão) 
 
 

o Planejamento de 
texto/Progressão 
temática e paragrafação 

 (EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, recursos de 
referenciação (por substituição lexical ou por pronomes 
pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário 
apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal 
(pronomes anafóricos) e articuladores de relações de 
sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), 
com nível suficiente de informatividade. 
 
 EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, 
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas e de 
acordo com as características do gênero textual. 

 

o Escrita colaborativa  (EF04LP11) Planejar e produzir, com autonomia, cartas 
pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero 
carta e com a estrutura própria desses textos (problema, 
opinião, argumentos), considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto/finalidade do texto. 
 (EF04LP16) Produzir notícias sobre fatos ocorridos no 
universo escolar, digitais ou impressas, para o jornal da 
escola, noticiando os fatos e seus atores e comentando 
decorrências, de acordo com as convenções do gênero 
notícia e considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
 (EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema 
polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola 
e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura 
adequada à argumentação, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

o Escrita autônoma e 
compartilhada 
 
 
 
 

o Ditado 
 
 

o Cópia  

 (EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa 
autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de 
eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do 
texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de 
personagens. 
 Participar adequadamente de ditados de textos 
previamente trabalhados, utilizando a ortografia correta, 
paragrafação, translineação e o uso adequadado de letras 
iniciais maiúsculas. 
 Transcrever textos, frases e/ou atividades. 

o Revisão de textos  (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda 
do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação. 

o Edição de textos  (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, 
quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital. 

o Utilização de 
tecnologia 

 (EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de 
edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, 
explorando os recursos multissemióticos disponíveis. 
 

LEGENDA 1 – CONTEÚDOS PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS 
 
      PROVA MENSAL INTEGRADA 
 

      PROVA BIMESTRAL       
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LÍNGUA PORTUGUESA – 2° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 
Referências 
para estudo 

*Oralidade 

o Oralidade 
pública/Intercâmbio 
conversacional em sala 
de aula (discussão sobre 
diferenças/preconceito; 
exposição de opinião) 

 (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio 
oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido 
pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, 
boa articulação e ritmo adequado. 

Livro didático 
p.  
 
 

Caderno 
 

Atividades em 
folhas 

xerografadas 
 

o Escuta atenta 
 
 
 
 

o Escuta de textos orais 

 (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e 
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 
solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 
 

(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de 
trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas 
pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre 
que necessário. 

o Compreensão de 
textos orais 

 (EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações 
formais de escuta de exposições, apresentações e 
palestras. 

Leitura 
compartilhada: 

Febre do 
Planeta 

 
 
 
 
 
 

Projeto: Mostre 
e Conte 

 

o Planejamento de texto 
oral 
 

o Exposição oral 

 (EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em 
sala de aula, com apoio de recursos multissemióticos 
(imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por roteiro 
escrito, planejando o tempo de fala e adequando a 
linguagem à situação comunicativa. 

o Características da 
conversação espontânea 

 (EF15LP11) Reconhecer características da conversação 
espontânea presencial, respeitando os turnos de fala, 
selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de 
tratamento adequadas, de acordo com a situação e a 
posição do interlocutor. 

o Aspectos não 
linguísticos 
(paralinguísticos) no ato 
da fala 

 (EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) observados na fala, como direção do 
olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de concordância 
ou discordância), expressão corporal, tom de voz. 

o Forma de composição 
de gêneros orais 

 (EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, utilizados 
em diferentes situações e contextos comunicativos, e suas 
características linguístico-expressivas e composicionais 
(conversação espontânea, conversação telefônica, 
entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, 
noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no 
rádio e TV, aula, debate etc.). 

o Variação linguística  (EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em 
diferentes variedades linguísticas, identificando 
características regionais, urbanas e rurais da fala e 
respeitando as diversas variedades linguísticas como 
características do uso da língua por diferentes grupos 
regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando 
preconceitos linguísticos. 

o Contagem de histórias  (EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários lidos pelo professor. 

o Produção de texto oral  (EF04LP12) Assistir, em vídeo digital, a programa infantil 
com instruções de montagem, de jogos e brincadeiras e, a 
partir dele, planejar e produzir tutoriais em áudio ou vídeo. 

LEGENDA 1 – CONTEÚDOS PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS 
 
      PROVA MENSAL INTEGRADA 
 

      PROVA BIMESTRAL       
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LÍNGUA PORTUGUESA – 2° BIMESTRE 

(* práticas de linguagem) 
Objetos de 

conhecimento 
Habilidades 

Referências 
para estudo 

o Declamação 
 

o Forma de composição 
de textos (poéticos e 
visuais) 

 (EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura e 
interpretação adequadas. 
 (EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de 
sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros e 
de metáforas. 
 (EF04LP26) Observar, em poemas concretos, o formato, a 
distribuição e a diagramação das letras do texto na página. 

 

o Performances orais  (EF04LP25) Representar cenas de textos dramáticos, 
reproduzindo as falas das personagens, de acordo com as 
rubricas de interpretação e movimento indicadas pelo autor. 
 
 (EF04LP27) Identificar, em textos dramáticos, 
 marcadores das falas das personagens e de cena. 
(EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem 
central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com 
base no qual histórias são narradas, diferenciando 
narrativas em primeira e terceira pessoas. 
 
 
 

 

*Análise 
linguística/semiótica 
ortografização 
 

o Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 
 
 
 

o Classificação de 
palavras por número de 
sílabas 
 

o Organização de 
palavras em ordem 
alfabética 
 

o Sílaba tônica 
 

o Classificação das 
palavras quanto à 
posição da sílaba tônica: 
oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas. 
 

o Família de palavras 
 
 
 
 

 (EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de 
correspondência fonema-grafema regulares diretas e 
contextuais. 
 (EF04LP02) Ler e escrever, corretamente, palavras com 
sílabas VV e CVV em casos nos quais a combinação VV 
(ditongo) é reduzida na língua oral (ai, ei, ou). 
 (EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso 
frequente nas quais as relações fonema-grafema são 
irregulares e com h inicial que não representa fonema. 
 
 Perceber a organização das palavras no dicionário em 
ordem alfabética. 
 Elencar palavras de acordo com a ordem alfabética. 
 Separar as palavras em sílabas adequadamente e, assim, 
fazer uso da translineação. 
 Perceber que toda palavra possui uma sílaba tônica. 
 Identificar a tonicidade nas palavras e classifica-las 
adequadamente. 
 (Re) Conhecer que a classificação das palavras em 
oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas depende da posição 
em que a sílaba tônica se encontra. 
 Listar palavras da mesma família de outras palavras 
indicadas. 
 Identificar relações de regularidade na escrita de palavras 
da mesma família. 
 Utilizar família de palavras como forma de ampliação de 
vocabulário. 
 

 
 
 

Caderno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades em 
folhas 

xerografadas 
 
 

LEGENDA 1 – CONTEÚDOS PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS 
 
      PROVA MENSAL INTEGRADA 
 

      PROVA BIMESTRAL       
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LÍNGUA PORTUGUESA – 2° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 
Referências 
para estudo 

 

o Ortografia 
 

o H 

o X 

o Separação silábica: rr, 
ss, lh, nh, ch, qu e gu na 
mesma sílaba 

o EZ/EZA 

o Numerais até 
quinhentos 
 

 
 Escrever, com correção, palavras que apresentam as 
características ortográficas que vão sendo trabalhadas e, 
também, as palavras de uso frequente no contexto escolar. 
 Usar, progressivamente, a modalidade formal da língua. 
 Reconhecer que há uma forma correta de escrever. 
 Comprometer-se, em suas produções escritas, com a 
escrita correta. 
 Compreender e Incluir, progressivamente, em sua escrita 
os aspectos ortográficos estudados. 
 Consultar o dicionário para esclarecer dúvidas de grafia.  
 (EF04LP08) Reconhecer e grafar, corretamente, palavras 
derivadas com os sufixos -eza (regulares morfológicas). 
 

 

 

o Ordem Alfabética 
 

o Acentuação 
 
 
 
 
 

o Pontuação 
 

 Ordenar palavras obedecendo a sequência correta do 
alfabeto. 
 
 Acentuar adequadamente palavras do uso frequente. 
(EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em 
paroxítonas terminadas em -i(s), -l, -r, -ão(s). 
 
 (EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, 
adequadamente, na escrita ponto final, de interrogação, de 
exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos (discurso 
direto), vírgula em enumerações e em separação de 
vocativo e de aposto. 
 

 

 

o Uso adequado de 
letras maiúsculas 
 

o Ponto-final 

o Ponto de exclamação 

o Ponto de interrogação 

o Travessão e dois-
pontos em fala (discurso 
direto) 

o Vírgula (chamamentos, 
datas e enumerações) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Utilizar letra maiúscula no início de frases e em 
substantivos próprios.  
 Utilizar adequadamente os sinais de pontuação estudados 
em textos. 
 Identificar o uso do ponto de exclamação como forma de 
enfatizar a entonação ao expressar sentimentos (como: 
admiração, desejo, alegria, espanto, raiva, entre outros). 
 Identificar o uso de ponto de interrogação como forma de 
indicar uma pergunta. 
 Identificar o ponto-final como forma de finalizar uma frase, 
dando ideia de término ou pausa total. 
 Reconhecer que em um discurso direto, o dois-pontos é 
quem anuncia uma citação, ou uma fala, ou um 
esclarecimento.  
 Pontuar adequadamente os textos. 
 Reconhecer a funcionalidade dos sinais de pontuação. 
 Empregar corretamente os sinais de pontuação em frases 
e textos. 
 Identificar e aplicar o uso da vírgula em chamamentos, 
enumerações e datas. 
 
 
 

 

LEGENDA 1 – CONTEÚDOS PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS 
 
      PROVA MENSAL INTEGRADA 
 

      PROVA BIMESTRAL       
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PORTUGUÊS – 2° BIMESTRE 

Objetos de conhecimento Habilidades Referências 
para estudo 

o Morfossintaxe 
 

o Relação de concordância 
 

o Gênero 

o Número  

o Verbo com o substantivo 
que se refere 

o Relação entre classes 
gramaticais 

 (EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção 
textual a concordância entre artigo, substantivo e 
adjetivo (concordância no grupo nominal).  
 (EF04LP06) Identificar em textos e usar na produção 
textual a concordância entre substantivo ou pronome 
pessoal e verbo (concordância verbal) 
 Estabelecer relações de concordância do verbo com 
o substantivo e/ou a pessoa a que se refere. 
 Estabelecer relações entre as palavras em um 
contexto. 

 

Morfologia 
 
Classes gramaticais 
 

o Substantivo 

o Adjetivo 

o Artigo  

o Numeral (cardinal, ordinal, 
multiplicativo e fracionário) 

o Verbo  

o identificação 

o tempos: pretérito perfeito, 
presente e futuro do presente 

o infinitivo 

o Pronomes: pessoal, 
possessivo e demonstrativo 

o Interjeição 
 

 Identificar e classificar substantivos e artigos em 
textos. 
 Compreender artigo como a palavra que antecede o 
substantivo, determinando-o ou indeterminando-o.  
 Identificar a união do artigo com outras palavras. 
 Identificar adjetivos e numerais em textos. 
 Classificar numerais como cardinal, ordinal, 
multiplicativo ou fracionário. 
 Utilizar pronomes como sendo palavras que ajudam a 
esclarecer, em um texto, quem fala, com quem se fala 
ou de quem se fala e, além disso, podem substituir 
palavras evitando repetições. 
  (EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção 
textual pronomes pessoais, possessivos e 
demonstrativos, como recurso coesivo anafórico. 
 Identificar pronomes e interjeições em textos. 
 Reconhecer a quem um pronome se refere no texto. 
 Compreender que interjeição como forma de 
transmitir emoção. 
 Identificar verbo em texto.  
 Reconhecer verbo como fato que pode ser localizado 
no tempo. 
 Localizar e flexionar nos tempos presente, pretérito 
perfeito e futuro do presente o fato expresso pelo 
verbo. 
 Relacionar o verbo no infinitivo à sua forma de busca 
no dicionário. 
 Procurar, no dicionário, verbos no infinitivo. 
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MATEMÁTICA – 2° BIMESTRE 

Objetos de conhecimento Habilidades Referências 
para estudo 

 
Números e operações 

Sistema de numeração 
decimal com números 
naturais de até cinco ordens:  

o leitura e escrita 

o comparação 

o composição e decomposição 

o crescente e decrescente 

o par e ímpar 

o antecessor e sucessor 

o ordens e classes 

 

 
 Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais 
até a classe dos milhares.01 
 Identificar padrões na representação e leitura de 
números em nosso sistema de numeração. 
 Identificar a quantidade de unidades, dezenas e 
centenas de números até a 9.999. 
 Mostrar por decomposição e composição que todo 
número natural pode ser esrito por meio de adições. 02 
 Reconhecer e identificar números em ordem 
crescente e decrescente. 01 
 Identificar o antecessor e o sucessor de um número. 

 
Livro didático: 

p. 66, 84 e 
106 

 
 
 

Caderno de 
atividades: 
p. 33, 55 

 

 
Significados operatórios: 

o adição 

o subtração 

o multiplicação 

o divisão 

 
 Compreender os significados operatórios: 
 da adição – juntar quantidades e acrescentar uma 
quantidade a outra; 
 da subtração – tirar uma quantidade de outra, 
verificar "quanto falta" em uma quantidade para atingir 
outra e encontrar a diferença entre duas quantidades; 
 da multiplicação – com relação à adição repetida, 
maneira de encontrar o total de objetos em uma 
organização retangular, sua relação com 
proporcionalidade e meio para encontrar o total em 
situações combinatórias; 06 
 da divisão – repartir em porções iguais e verificar 
quantas vezes uma quantidade cabe em outra. 07 
 

Livro didático: 
p. 66 a 69 
p. 82 a 86 

p. 103 a 107 
 
 
 

Caderno de 
atividades: 
p. 41 a 43 
p. 46 a 49 
p. 54 e 55 

 
 
 

 
Operações com números 
naturais: 

o adição 

o subtração 

o multiplicação 

o divisão 
 

Propriedades das operações 
para o desenvolvimento de 
diferentes estratégias de 
cálculos com números 
naturais 
 

 
 Calcular com números naturais – adições, subtrações 
e multiplicações mentalmente. 03 e 06 
 Utilizar as relações entre adição e subtração, bem 
como entre as multiplicação e divisão, para ampliar as 
estratégias de cálculo. 04 
 Utilizar as propriedades das operações para 
desenvolver estratégias de cálculo. 05 
 Calcular com números naturais – adições, subtrações 
e multiplicação usando o algoritmo habitual. 03 e 06 
 Divisões usando desenhos, tentativas, a relação de 
inversão e o algoritmo habitual com divisores de um só 
algarismo. 

Livro didático: 
p. 64 a 69 
p. 80 a 83 

p. 85 
p. 90 a 93 

p. 103 a 109 
 
 
 
 
 
 
 

Caderno de 
atividades: 
p. 31 a 33 
p. 35 e 36 
p. 38 e 39 
p. 41 a 44 
p. 46 a 49 
p. 53 a 55  
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MATEMÁTICA – 2° BIMESTRE 

Objetos de conhecimento Habilidades Referências 
para estudo 

Situações-problema 
(problemas de contagem): 

o adição 

o subtração 

o multiplicação 

o divisão 
 

 Resolver, com o suporte de imagem e/ou material 
manipulável, problemas simples de contagem. 
 Utilizar estratégias e formas de registros pessoais na 
solução de situações-problema envolvendo as quatro 
operações. 06 e 07 
 Usar diagramas ou esquemas na resolução de 
situações-problema. 
 Desenvolver habilidades de leitura, inclusive de 
imagens, e de seleção de informações. 
 Resolver situações-problema usando os significados 
operatórios. 
 Resolver, com suporte de imagem e/ou material 
manipulável problema simples de contagem com a 
determinação do número de agrupamentos possíveis 
ao se combinar cada elemento de uma coleção com 
todos os elementos de outra, utilizando estratégias e 
forma de registros pessoais. 08 

 
Livro didático: 

p. 62 e 63 
p. 66 a 69 
p. 82 a 84 
p. 90 e 91 

p. 103 e 104 
p. 107 a 109 

 
Caderno de 
atividades: 
p. 31 a 33 
p. 35 e 36 
p. 41 a 44 
p. 46 a 49 
p. 54 e 57 

Fração 
 

o Introdução ao conceito de 
fração: jogo “Corrida das 
frações” 

o Fração do inteiro 

o Noção de inteiro / metade 

o Meios, terços, quartos e 
quintos 

o Leitura, escrita e 
comparação de frações 

o Noções de equivalência 
 

 Representar frações com material concreto. 
 Identificar frações do inteiro e suas representações 
(gráficas e escritas). 
 Dividir objetos inteiros (inteiro contínuo) em partes 
iguais. 
 Usar a notação habitual de fração (meios, terços, 
quartos e quintos) para porções de figuras ou objetos 
divididos em partes iguais. 
 Reconhecer a fração correspondente a uma ou mais 
partes de figuras geométricas divididas em partes 
iguais. 
 Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 
1/3, 1/4 e 1/5) como unidades de medida menores do 
que uma unidade, utilizando a reta numérica como 
recurso.09 
 Reconhecer e comparar fração maior e fração menor 
que o inteiro. 
 Perceber equivalência entre frações com o uso de 
material concreto. 

Livro didático: 
p. 85 

p. 94 a 99 
 
 

Caderno de 
atividades: 

p. 50 
 

Pensamento algébrico 

 

o Sequência numérica 
formada por múltiplos de um 
número natural 

o Relações entre adição e 
subtração 
 

 Identificar regularidades em sequências numéricas 
compostas por múltiplos de um número natural. 11 
 Construir uma sequência numérica conforme um 
padrão.  
 Aprender a manusear a calculadora. 
 Utilizar a calculadora como estratégia para resolver 
operações em algumas situações-problema mais 
complexas. 
 Reconhecer, por meio de investigações, que há 
grupos de números naturais para os quais as divisões 
por um determinado número resultam em restos iguais, 
identificando regularidades. 12 
 Reconhecer a relação de inversão entre adição e 
subtração. 13 

Livro didático: 
p. 63 
p. 69 

p. 90 e 91 
 
 

Caderno de 
atividades: 

p. 36 
p. 42 

p. 46 e 47 
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MATEMÁTICA – 2° BIMESTRE 

Objetos de conhecimento Habilidades Referências 
para estudo 

Espaço e forma /geometria 
 

o Polígonos 

o Quadriláteros 

o Figuras espaciais (prismas e 
pirâmides): reconhecimento, 
reconhecimento, 
representações, planificações 
e características 

o Simetria 

o Vistas de mapas, objetos e 
sólidos geométricos 
 

 Caracterizar polígonos como forma plana de contorno 
retilíneo, fechada e os lados não se cruzam.  
 Discriminar polígonos de acordo com o número de 
lados (triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono). 
 Identificar o quadrado, o retângulo, o losango, o 
paralelogramo e o trapézio como quadriláteros. 
 Diferenciar polígonos de sólidos geométricos. 
 Identificar vértice, face e aresta de um sólido 
geométrico. 
 Analisar, nomear e comparar os atributos de sólidos 
geométricos (prismas e pirâmides). 17 
 Identificar e construir formas espaciais (prismas e 
pirâmides). 17 
 Associar pirâmides e prismas a suas planificações. 17 
 Estabelecer relação entre um sólido geométrico e sua 
planificação. 17 

 Identificar e representar diferentes vistas (frontal, 
lateral, oblíqua e superior). 
 Analisar mapas com vista superior simplificada. 
 Reconhecer simetria em figuras e em pares de 
figuras geométricas planas. 19 
 Utilizar simetria para construir figuras congruentes, 
com o uso de malha quadriculada. 19 
 Identificar eixo de simetria. 19 
 Construir figuras simétricas usando softwares de 
geometria.19 
 

Livro didático: 
p. 70 a 72 
p. 87 a 89 

p. 100 a 102 
p. 106 e 107 

 
 
 
 
 

Caderno de 
atividades: 

p. 37 
p. 45 

p. 51 e 52 

Grandezas e medidas 
 

Medidas de tempo: 

o leitura de horas em relógios 
digitais e analógicos 

o duração de eventos 

o relações entre unidades de 
medidas de tempo 
 

o Sistema monetário brasileiro 
 

Medidas de comprimento:  

o estimativas 

o utilização de instrumentos 
de medida e de unidades de 
medida convencionais mais 
usuais. 

o transformação entre 
unidades de medida 
 

o Perímetro (contorno) 
 

 Ler e registrar medidas e intervalo de tempo em 
horas, minutos e segundos em situações do seu 
cotidiano. 22 
 Calcular o intervalo de tempo entre o início e o 
término da realização de uma tarefa. 22 
 Conhecer e exercitar o uso de unidades de medida 
de tempo como dia, semana, mês, bimestre, trimestre, 
semestre, ano, década, século e milênio.  
 Nomear e ordenar convencionalmente os meses do 
ano.  
 Resolver e elaborar problemas que envolvam 
situações de compra e venda e formas de pagamento, 
utilizando termos como troco e desconto. 25 
 Realizar cálculo mental com centavos e reais. 
 Compreender a função social do dinheiro e refletir 
sobre questões éticas relacionadas à sua posse. 
 Medir e estimar comprimentos. 20 
 Conceituar e calcular perímetro. 20 
 Utilizar unidades de medida padronizadas mais 
usuais (km, m e cm). 
 Compreender e utilizar transformações entre 
unidades de medida: quilômetro para metro e metro 
para centímetro e vice-versa. 
 Resolver situações-problema envolvendo medidas. 

 
Livro didático: 

p. 63 
p. 67 
p. 69 

p. 73 a 75 
p. 85 
p. 103 

p. 106 e 107 
 
 
 

Caderno de 
atividades: 
p. 31 e 32 

p. 35 
p. 38 e 39 
p. 41 e 42 

p. 44 
p. 54 
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MATEMÁTICA – 2° BIMESTRE 

Objetos de conhecimento Habilidades Referências 
para estudo 

Tratamento da informação/ 
probabilidade e estatística 

 

o Leitura, interpretação de 
dados em tabelas e gráfico de 
colunas e linhas 

oColeta, classificação e 
representação de dados de 
pesquisa realizada 
 

 Ampliar o vocabulário matemático. 
 Coletar e registrar informações. 08 
 Desenvolver a habilidade de estimar e aproximar 
resultados numéricos. 
 Produzir e organizar informações em forma de tabela.  
27 
 Ler, interpretar e construir gráficos de colunas e 
linhas. 27 

 
Livro didático: 

p. 76 a 78 
 

Caderno de 
atividades: 

p. 40 
 

o Educação Financeira 
 

 Calcular o preço de venda de um produto. 25 
 Perceber que existem opções ao consumir e que nem 
todos farão as mesmas escolhas. 25 
 Entender que o custo de vida e a capacidade de 
consumo variam nas diferentes cidades e nos 
diferentes países. 
 Perceber que existem vários tipos de moedas ao 
redor do mundo e conhecer um pouco mais o dólar 
americano. 25 
 Compreender que podemos consumir em diferentes 
países, mas, para isso, precisamos usar a moeda local. 
 Treinar habilidade de converter valores em dólar 
americano para o real. 
  
 Observar o impacto das atividades empreendedoras, 
do conhecimento e da criatividade na geração de 
diferentes resultados. 
 Perceber as vantagens do trabalho cooperado e que 
cada decisão gera consequências. 
 
 Compreender que ter ou não ter dinheiro é muito 
mais uma questão de como a pessoa age ao longo da 
vida do que de quanto dinheiro ela ganha. 
 Perceber que as pessoas passam por diferentes 
etapas ao longo da vida. 
 Relacionar idade com etapa da vida. 
 Compreender que as necessidades variam ao longo 
das etapas da vida. 

 
 
 

Livro Educação 
Financeira na 

Escola 
p. 20 a 31 
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CIÊNCIAS NATURAIS – 2° BIMESTRE 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades Referências 
para estudo 

Animais 

o Classificação dos 
animais quanto a sua 
alimentação 

 
 

 Analisar e construir cadeias alimentares simples, 
reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas 
cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na 
produção de alimentos. 04 
 Compreender que os animais precisam de energia e de 
nutrientes dos alimentos para manter-se vivos. 
 Identificar evidências de alimentação de animais no 
ambiente. 
 Perceber que animais diferentes têm dietas distintas. 
 Classificar os animais em herbívoros, carnívoros, onívoros 
ou detritívoros. 

 
Livro didático 

p. 56 a 59 

Vegetais 

o alimentação dos 
vegetais 

o transpiração dos 
vegetais 
 

 Reconhecer que as plantas necessitam de energia para 
viver. 
 Compreender o processo de fotossíntese e os elementos 
envolvidos nesse processo. 
 Conhecer o processo de transpiração das plantas. 
 Conhecer características de algumas plantas carnívoras. 
 Compreender os mecanismos que a planta carnívora utiliza 
para atrair pequenos insetos. 
 Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o 
ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os componentes 
vivos e não vivos de um ecossistema. 05 

 
Livro didático 

p. 60 a 65 

Cadeias alimentares 
simples 

o ecossistemas 

o relações alimentares 

o cadeia alimentar 

o produtores, 
consumidores e 
decompositores 

 Compreender o conceito de ecossistema. 
 Identificar os componentes de um ecossistema. 
 Reconhecer que os componentes de um ecossistema se 
relacionam entre si. 
 Conhecer diferenças entre dois ecossistemas. 
 Reconhecer que numa cadeia alimentar a energia passa 
entre os seres vivos envolvidos nela. 
 Identificar numa cadeia alimentar os seres como: 
produtores, consumidores e decompositores.  

 
Livro didático 

p. 66 a 71 

Microrganismos 

 

o decomposição 

o importância da 
decomposição 

o fluxo de energia 

o ciclo da matéria 

o importância das algas 
 

 Compreender o processo de decomposição. 
 Associar fungos e bactérias ao processo de apodrecimento 
dos alimentos e à decomposição da matéria orgânica. 
 Reconhecer a importância da decomposição para os 
ecossistemas. 
 Compreender a importância das algas para o ambiente.  
 Relacionar a participação de fungos e bactérias no 
processo de decomposição, reconhecendo a importância 
ambiental desse processo.06 
 Reconhecer a importância de bactérias fotossintetizantes e 
das algas como fonte de alimento nos ecossistemas 
aquáticos. 

 
Livro didático 

p. 72 a 77 

Relações entre seres 
vivos 

o  relações ecológicas 

o mutualismo 

o parasitismo 

o competição 

o camuflagem 

o mimetismo 

 Conhecer algumas relações estabelecidas entre os seres 
vivos. 
 Compreender que os seres vivos podem obter benefícios 
ou ser prejudicados conforme estabelecem relações entre si. 
(mutualismo – parasitismo – competição – camuflagem – 
mimetismo) 

 
Livro didático 

p. 78 a 81 

LEGENDA 1 – CONTEÚDOS PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS 
 
      PROVA MENSAL INTEGRADA 
 

      PROVA BIMESTRAL       



                     4º ano - 2º bimestre - 2019 - Mapa de conteúdos e objetivos                           14 

 
 
 
 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS (HISTÓRIA E GEOGRAFIA) – 2° BIMESTRE 

Objetos de conhecimento Habilidades Referências 
para estudo 

Geografia 
 

Unidades político-
administrativas do Brasil 

o Divisão territorial do Brasil 
em municípios, distrito e 
unidades da federação 

o Leitura e interpretação de 
mapas e plantas 

o Leitura e interpretação de 
fotografias 

o Divisão do Brasil em 
regiões 

o Divisão geoeconômica 

o Limites e fronteiras 

o Paralelos e meridianos 
 
 
 
 
 

 
 Distinguir unidades político-administrativas oficiais 
nacionais (Distrito, Município, Unidade da Federação e 
grande região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando 
seus lugares de vivência. 05 
 Observar e descrever elementos da paisagem do espaço 
urbano. 
 Diferenciar espaço rural e espaço urbano por meio da 
leitura de uma foto. 
 Reconhecer diferentes tipos de limites e divisas 
territoriais. 
 Ler e interpretar mapas de diversas instâncias político-
administrativas (município, unidade federativa, regiões e 
país). 
 Localizar elementos da paisagem em uma planta por 
meio de quadrículas. 
 Identificar os principais paralelos e meridianos do globo 
terrestre. 
 Compreender que as unidades federativas estão 
agrupadas em cinco regiões: Norte, Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste e Sul. 
 Reconhecer que o Distrito Federal está localizado na 
Região Centro-Oeste. 
 Compreender que o Brasil está dividido em três regiões 
geoeconômicas: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. 
 Reconhecer os limites entre os territórios através da 
observação de mapas e fotografias. 
 Compreender que os paralelos são linhas horizontais 
imaginárias traçadas nos mapas e globos terrestres. 
 Compreender que os meridianos são linhas verticais 
imaginárias traçadas nos mapas e globos terrestres. 
 Reconhecer a linha do Equador como o principal paralelo, 
que divide o globo em hemisfério norte e hemisfério sul. 
 Reconhecer o meridiano de Greenwich como o mais 
importante dos meridianos, que divide o globo em 
hemisfério leste e hemisfério oeste. 
 Localizar regiões administrativas do Distrito Federal em 
um mapa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 5 
Livro didático 

44 a 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instâncias do poder público e 
canais de participação social 

o Poder Legislativo 

o Poder Executivo 

o Poder Judiciário 

 
 Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público 
municipal e canais de participação social na gestão do 
Município, incluindo a Câmara de Veradores e Conselhos 
municipais. 03 
 Diferenciar as atribuições dos Três Poderes no Brasil: 
Legislativo, Executivo e Judiciário. 
 Reconhecer diferentes modos de exercitar a cidadania. 

 
Capítulo 6 

Livro didático 
p. 54 a 61 
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CIÊNCIAS HUMANAS (HISTÓRIA E GEOGRAFIA) – 2° BIMESTRE 

Objetos de conhecimento Habilidades Referências 
para estudo 

Conservação e degradação 
da natureza 

o Leitura de mapas físicos 

o Formas de relevo do 
Brasil: planalto, depressão e 
planície 

o Rios de planalto e de 
planície 

o Bacias hidrográficas 

o Climas do Brasil 

o Formações vegetais 
brasileiras 

o Causas da devastação 
das formações vegetais 

 

 Identificar as características das paisagens naturais e 
antrópicas (relevo, cobertura digital, rios etc.) no ambiente 
em que vive, bem como a ação humana na conservação ou 
degradação dessas áreas. 11 
 Diferenciar e caracterizar as unidades do relevo brasileiro: 
planaltos, planícies e depressões. 
 Relacionar rios de planalto e de planície com suas 
respectivas formas de relevo. 
 Identificar as partes de um rio. 
 Identificar mudanças no relevo e na hidrografia por 
interferência humana. 
 Compreender o que são bacias hidrográficas. 
 Saber que os rios e o relevo podem ser alterados por 
razões naturais ou por interferência humana. 
 Reconhecer os principais tipos de clima do Brasil. 
 Diferenciar tempo atmosférico de clima. 
 Caracterizar e descrever diferentes tipos de formações 
vegetais no Brasil: Floresta amazônica, Cerrado, Caatinga, 
Mata atlântica, Vegetação litorânea, Mata dos pinhais, 
Campos e Pantanal. 
 Identificar as principais causas da devastação dos 
diferentes tipos de formações vegetais no Brasil e no DF. 
 Ler e interpretar mapas relacionados a aspectos naturais 
do Brasil: relevo, hidrografia, clima e vegetação. 

Capítulo 7 
Livro didático 

p. 62 a 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 8 
Livro didático 

p. 70 a 77 

Distrito Federal 
 

o Vegetação do DF: cerrado 

o Relevo do DF: planalto 
central 

o Clima do DF: tropical e 
tropical de altitude 

o Hidrografia do DF 
 

 Reconhecer o Cerrado como a vegetação característica 
do DF. 
 Identificar características do Cerrado. 
 Compreender o Cerrado com o segundo maior bioma 
brasileiro. 
 Reconhecer o Planalto Central como o relevo do DF. 
 Identificar características do Planalto Central. 
 Compreender que o clima do DF é o tropical e o tropical 
de altitude. 
 Compreender que o DF possui dois períodos bem 
definidos: o verão, quente e chuvoso e o inverno, seco e 
frio. 
 Relacionar a influência do clima e relevo na vegetação do 
DF e sua adaptação a esses fatores. 
 Compreender a importância do lago Paranoá para a 
população do DF. 
 Reconhecer que os rios Preto e Descoberto são 
responsáveis pelo abastecimento de água da maior parte 
do DF. 
 Identificar aspectos do crescimento populacional que 
contribuíram com escassez de água no DF no período da 
seca. 

Os conteúdos 
referentes ao 

Distrito 
Federal serão 
trabalhados 
em folhas 

xerografadas 
e no caderno. 
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CIÊNCIAS HUMANAS (HISTÓRIA E GEOGRAFIA) – 2° BIMESTRE 

Objetos de conhecimento Habilidades Referências 
para estudo 

História 

Mudanças nas formas de 
organização político-
administrativa e na divisão 
territorial 

o A organização dos povos 
indígenas 

o A dominação portuguesa 

o Capitanias hereditárias 

o O governo-geral 

 Comparar diversas formas de organização do território 
brasileiro em diferentes tempos, identificando algumas 
mudanças e permanências. 
 Identificar e descrever a forma como os indígenas 
ocupavam seu território. 
 Reconhecer os povos indígenas como sujeitos históricos 
com direito aos territórios onde vivem. 
 Relacionar a forma de organização territorial dos 
indígenas atualmente com a forma existente antes da 
chegada dos portugueses. 
 Comparar a organização territorial do Brasil em diferentes 
épocas, identificando mudanças e permanências. 
 Compreender o que foram as capitanias hereditárias e 
como elas eram administradas. 
 Compreender o que foi o governo-geral e quem eram os 
seus administradores. 
 Saber que Salvador foi a primeira capital do Brasil, 
estabelecida no governo-geral. 
 Identificar os sujeitos históricos que podiam participar da 
Câmara de Vereadores em diferentes épocas. 

 
 

Capítulo 5 
Livro didático 

p. 42 a 45 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 6 
Livro didático 

p. 46 a 53 

A ação das pessoas, grupos 
sociais e comunidades no 
tempo e no espaço: 
nomadismo, agricultura, 
escrita, navegações, 
indústria, entre outras 

o Os caçadores-coletores 

o Povos nômades antigos e 
atuais 

 Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, 
discutindo os sentidos dos grandes marcos da história da 
humanidade (nomadismo, desenvolvimento da agricultura e 
do pastoreio, criação da indústria etc.). 02 
 Conhecer o modo de vida dos povos caçadores-coletores. 
 Compreender o que é nomadismo. 
 Identificar, através da leitura de mapa, a origem e o início 
da agricultura e da pecuária dos primeiros agrupamentos 
humanos. 

 
 
 

Capítulo 7 
Livro didático 

p. 54 a 61 

A circulação de pessoas e a 
transformação no meio 
natural 

o O início da agricultura e 
da pecuária 

o O sedentarismo 

o Impacto da agricultura e 
da pecuária no meio 
ambiente 

 Identificar as relações entre os indivíduos e a natureza e 
discutir o significado do nomadismo e da fixação das 
primeiras comunidades humanas. 04 
 Relacionar os processos de ocupação do campo a 
intervenções na natureza. 05 
 Compreender como surgiram as atividades de cultivo de 
plantas e criação de animais. 
 Compreender o que é sedentarismo e como ele surgiu. 
 Identificar as mudanças e permanências no modo de vida 
após a criação da agricultura e da pecuária. 
 Refletir sobre os impactos das atividades humanas no 
ambiente e as formas de minimizar esses impactos. 

 
 

Capítulo 8 
Livro didático 

p. 62 a 67 
 
 

Distrito Federal 

 

o Primeiros habitantes do 
DF (povo indígena Jê) 
 

o Missão Cruls 
 

 

 Reconhecer os Jês como os primeiros habitantes do 
território onde hoje é o DF e quais vestígios eles deixaram. 
 Saber por que a Missão Cruls foi formada e quais eram 
seus objetivos. 
 Conhecer fatos importantes a respeito do trabalho feito 
pela Missão Cruls. 
 Reconhecer a importância da Missão Cruls para 
demarcação do DF. 
 Reconhecer o Relatório Cruls como um documento 
importante para a história do Distrito Federal. 

Os conteúdos 
referentes ao 

DF serão 
trabalhados 
em folhas 

xerografadas 
e no caderno. 

LEGENDA 1 – CONTEÚDOS PRIORITÁRIOS PARA AS PROVAS 
 
      PROVA MENSAL INTEGRADA 
 

      PROVA BIMESTRAL       
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ÉTICA, CIDADANIA E FILOSOFIA (EDUCAÇÃO PARA O PENSAR) – 2° BIMESTRE 

Objetos de conhecimento  Habilidades Referências 
para estudo 

o Contratos coletivos de 
convivência escolar (regras e 
combinados) 
 

o Missão (institucional, 
pessoal e da turma) 
 

 

o Autoliderança 
 
 
 

o Habilidades sociais e 
relacionamentos interpessoais. 

 
 
 
 

o Educação Ambiental 
 
 
 

o Projeto VIVE – Vivendo 
Valores na Escola 

 Apropriar-se do significado das regras e 
combinados da sala/escola, demonstrando, por meio 
de atitudes, essa compreensão. 
 Refletir sobre o significado de missão e metas. 
 Traçar metas semanais para o direcionamento de 
suas posturas de estudante.  
 Participar de momentos de discussão coletiva a 
respeito do respeito mútuo. 
 Compreender a importância das pessoas em 
nossas vidas. 
 Compreender a importância das argumentações na 
vida e nas relações cotidianas. 
 Compreender as noções de reciclagem e 
preciclagem relacionadas ao impacto do consumo 
sobre o meio ambiente. 
 Analisar as próprias decisões de compra com base 
nas consequências da aquisição de produtos, 
embalagens, etc. 
 Entender o processo de descarte e reciclagem de 
produtos. 
 Perceber que é possível criar coisas maravilhosas a 
partir do lixo. 
 Participar de momentos de reflexão, diálogo e/ou 
produção (escrita/gráfica, etc.) referentes a contextos 
e temáticas que favoreçam uma boa convivência 
social/escolar (pautada em valores humanos). 

 
Regras da 
escola e 

combinados 
da sala. 

 
 

Rodas de 
conversa, 

discussão e 
investigação. 

 
 
 
 

O esconderijo 
das vontades 

– Jonas 
Ribeiro 

 
 
 

Febre do 
planeta 

 

 
 

ARTE – 2° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares 
 

Objetivos de aprendizagem Referências 
para estudo 

1. Surrealismo 
 Linhas 
 Formas distorcidas 

 
 
2. Artista: 
 Salvador Dali 
 
 
 
 
3. Música: 
 Representação gráfica 
musical. 

 Exercitar o uso da linha na formação e composição 
de formas distorcidas. 
 Perceber a idéia de profundidade no desenho 
(distante/próximo).  
 
 Conhecer o artista e suas obras. 
 Reconhecer e identificar os elementos (textura e 
forma) apresentados em diversas obras do artista. 
 Realizar apreciações e criar trabalhos de releitura 
utilizando como referência as obras do artista. 
 
 Apreciar e perceber diferentes ritmos e movimentos. 
 Expressar o ritmo musical e a sensação pessoal 
através do desenho e da pintura surrealista 
(representação gráfica). 

 
 Imagens 
 
 Sites 
 
 Livros 
 
 Textos 
informativos 
 
 Músicas 
 
 vídeos 
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INGLÊS – 2° BIMESTRE 

Habili
dades  

Objetos de conhecimento Objetivos de 
aprendizagem 

Competência 
socioemocio

nal 

 Listening 
 Speaking 
 Writing 
 Reading 

o  Bear, beaver, cricket, fox, frog, 
hare, lamb, moose, raccoon, 
salamander, squirrel, wolf  
 

o  Climb, dance, draw, play (musical 
instrument/sport), ride a bike/horse, 
roller-skate, run, sing, swim  

 

o  Can you/they (play soccer)? Yes, 
I/they can. / No, I/they can’t.  

o  I/He/She/They can (sing), but  

o  I/he/she/they can’t (dance). 

 Falar sobre habilidades.  
 Aprender sobre habilidades 
peculiares de alguns animais. 
• Praticar a pronúncia de 
palavras com silent letters.  
 Identificar e responder um 
quiz.  
 Entrevistar colegas. 
  Produzir um texto curto 
sobre habilidades pessoais. 

 Unidade 3. 
(Studen’s book e 
workbook) 

 Listening 
 Speaking 
 Writing 
 Reading 

o Cap, dress, flip-flops, hat, jacket, 
jeans, shirt, shoes, shorts, skirt, 
sneakers, socks, sweater, T-shirt  
 

o Old, new, big, small, long, short  

 

o What are you wearing? I am 
wearing (a hat).  

o What is he/she wearing? He/She 
is wearing (a jacket).  

o Is he/she wearing (flip-flops)? 
Yes, he/she is. / No, he/she isn’t.  

o Are they wearing (shorts)? Yes, 
they are. / No, they aren’t. 

 Perguntar, responder e 
descrever o que você e 
outras pessoas estão 
vestindo. 
  Praticar a pronúncia do 
som representado pelas 
sílaba le. 
  Identificar e localizar 
informações em um panfleto. 
• Escrever uma breve 
descrição sobre o que seus 
familiares estão vestindo. 

 Unit 4 (Student’s 
book and 
workbook). 
 Review unit. 

 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 2° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares  Objetivos de aprendizagem 

Educação Física  

 
 Socialização / interação em 
grupo 
 Relação afetiva e social  
 Coordenação motora fina e 
ampla 
 Participação em jogos e 
brincadeiras com regras simples 
envolvendo movimentos corporais. 
 Coordenação audiomotora 
 Percepção viso-motor. 
 Introdução ao esporte basquete 
(fundamentos básicos) 
 Jogos de invasão 

 

 

 

 Desenvolver habilidades na utilização do aparato motor. 
 Aprimorar as relações espaços-temporais. 
 Aprimorar as relações coletivas. 
 Participar de atividades corporais, estabelecendo relações 
equilibradas e construtivas com os outros, reconhecendo e 
respeitando as regras estabelecidas. 
 Resolver situações de conflito, por meio do diálogo, com a ajuda 
do professor.  
 Desenvolver habilidades para a realização de movimentos que 
envolvam o driblar e o quicar. 
 Identificar e realizar com habilidade alguns movimentos 
relacionados à prática desportiva do handebol. 
 Participar de situações em que tenha que fazer escolha (grupos, 
atividades) e assumir a responsabilidade por elas. 
 Utilizar a votação como estratégia para decisões coletivas. 
 Demonstrar atitudes de autocontrole e de respeito para com o 
grupo em diferentes situações (saber ganhar, saber perder, aceitar a 
opinião da maioria, respeitar os perdedores nos jogos e nas 
votações).  
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COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA – 2° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares Objetivos de aprendizagem Referências para estudo 
Processador de texto Word 2010 
 

 Barra de tarefas 

 Utilizar corretamente o Word e suas 
ferramentas. 
 Reconhecer os recursos do editor 
de textos: formatar, usar diferentes 
fontes, copiar, recortar e colar textos, 
inserir imagens, bordas e cor da 
página. 
 Utilizar ferramentas da 
comunicação eletrônica para 
desenvolver projetos de escrita. 

 

http://office.microsoft.com/pt-

br/word 

 

 

 

 Softwares Educativos 
  
 Utilização de ferramentas 
multimídias para aprender a 
produzir. 
 

 

 Realizar atividades que incluem os 
conteúdos disciplinares com 
ferramentas eletrônicas que 
aprimoram a criatividade, geração de 
hipóteses e o raciocínio lógico.  

 

 
Integração com os conteúdos da 
série 

 O Site Kahoot 
 O Site Khan Academy 

 

 

 Utilizar ferramentas da 
comunicação eletrônica para 
desenvolver estudos relacionados aos 
conteúdos da série. 
 
 

https://create.kahoot.it/login 

  https://pt.khanacademy.org/ 

 


