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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. 

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) no dia a dia de trabalhos 

e aprendizados na escola.  

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.  

Pedimos aos senhores que estejam atentos a todas as atividades que serão propostas 

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 – 3° 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caderno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades em 
folhas 

xerografadas 
 
 
 

o Leitura de imagem 

o Textos narrativos: contos 

 

 

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

 

 

o Textos argumentativos: 
boletos, faturas, carnês 

 

o Textos injuntivos: instruções 

 

o Textos expositivos: 
entrevista  

 

o Linguagem figurada – 
conotação 

o Significado real – denotação 
 

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

 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.). 
 (EF04LP09) Ler e compreender, com autonomia, 
boletos, faturas e carnês, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero (campos, itens elencados, 
medidas de consumo, código de barras) e 
considerando a situação comunicativa e a finalidade 
do texto.  
 (EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia, 
cartas pessoais de reclamação, dentre outros gêneros 
do campo da vida cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero carta e considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do 
texto. 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de conhecimento Habilidades 
Referências 
para estudo 

o Sinonímia e antonímia 
 

 (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. 
 Conhecer antônimos e sinônimos de vocábulos em 
textos e/ou frases. 

 

Sentidos das palavras no 
texto 

o Significado da palavra de 
acordo com o contexto 

o Relações entre termos nos 
textos 

 (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, com base no 
contexto da frase ou do texto. 
 Identificar em textos a quem se refere um 
vocábulo. (EF35LP06) 

*Produção de texto 
 

o 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. 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de conhecimento Habilidades 
Referências 
para estudo 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Construção do sistema 
alfabético 

 

o Convenções da escrita 
 
 
 
 
 

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

 (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. 
 (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. 

o Planejamento de 
texto/Progressão temática e 
paragrafação 

 (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. 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de conhecimento Habilidades 
Referências 
para estudo 

  (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. 

*Oralidade 

o Oralidade pública/ 
Intercâmbio conversacional em 
sala de aula (discussão sobre 
assuntos lidos, notícia oral, 
entrevista oral) 

 (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. 

 
Caderno 

 
Atividades em 

folhas 
xerografadas 

 
 

Leitura 
compartilhada:  

 
Flor do 
Cerrado 

 

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

o Escuta de textos orais  (EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações 
de trabalhos realizadas por colegas, formulando 
perguntas pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário. 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de conhecimento Habilidades 
Referências 
para estudo 

o Compreensão de textos orais  (EF35LP19) Recuperar as ideias principais em 
situações formais de escuta de exposições, 
apresentações e palestras. 
 (EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, 
diagramas e tabelas em textos, como forma de 
apresentação de dados e informações 
 (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do 
professor, informações de interesse sobre fenômenos 
sociais e naturais, em textos que circulam em meios 
impressos ou digitais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Planejamento e produção 
de texto 

 (EF04LP17) Produzir jornais radiofônicos ou 
televisivos e entrevistas veiculadas em rádio, TV e na 
internet, orientando-se por roteiro ou texto e 
demonstrando conhecimento dos gêneros jornal 
falado/televisivo e entrevista. 
 (EF04LP18) Analisar o padrão entonacional e a 
expressão facial e corporal de âncoras de jornais 
radiofônicos ou televisivos e de 
entrevistadores/entrevistados. 

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. 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de conhecimento Habilidades 
Referências 
para estudo 

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. 

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. 

 (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. 

 
 
 

Caderno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades em 
folhas 

xerografadas 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de conhecimento Habilidades 
Referências 
para estudo 

o Família de palavras 
 
 

o Onomatopeia 
 
 
 
 
 
Ortografia 
 

o Acentuação das palavras 
oxítonas 

o Acento agudo e circunflexo 
em palavras de uso corrente 

o Numerais cardinais até mil 

o G / J 
 

 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. 
 Identificar onomatopeia em textos. 
 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Ordem Alfabética  Ordenar palavras obedecendo a sequência correta 
do alfabeto. 
 

o Acentuação  Acentuar adequadamente palavras do uso 
frequente. 
 (EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo ou 
circunflexo) em paroxítonas terminadas em -i(s), -l, -r, 
-ão(s). 
 

o Pontuação 
 
 
 
 

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) 

o Reticências 

 (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. 
 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. 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de conhecimento Habilidades 
Referências 
para estudo 

 
 
 
 
 
 

 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 

o Morfologia 
 

o Classes gramaticais 
 

o Substantivo 

o Adjetivo 

o Artigo  

o Numeral (cardinal, ordinal, 
multiplicativo e fracionário) 

o Verbo  

o identificação 

o tempos: pretérito perfeito, 
pretérito imperfeito, presente e 
futuro do presente 

o infinitivo 

o Pronomes: pessoal, 
tratamento, possessivo e 
demonstrativo 
 
 

 Identificar e classificar substantivos e artigos em 
textos. 
 Conhecer alguns substantivos coletivos. 
 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. 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3° BIMESTRE 
(* práticas de linguagem) 

Objetos de conhecimento Habilidades 
Referências 
para estudo 

o Interjeição 

o Preposição e as relações 
que estabelece: combinações, 
contrações e crase. 

o Diferença entre “a” artigo, 
pronome, preposição. 

o Diferença entre “o” artigo, 
pronome. 

 
 
 

 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, pretérito imperfeito 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. 
  Compreender preposição como a classe de 
palavras que ligam duas outras, estabelecendo 
sentido entre elas.  
 Identificar preposição em frases e/ou textos. 
 Reconhecer e diferenciar em um texto quando o 
“a” é artigo, pronome ou preposição. 
 Reconhecer e diferenciar em um texto quando o 
“o” é artigo ou pronome. 
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MATEMÁTICA – 3° BIMESTRE 
Objetos de conhecimento Habilidades Referências 

para estudo 

Números e operações 
 
Sistema de numeração decimal com 
números naturais de até seis 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 
99.999. 
 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. 
 Identificar o antecessor e o sucessor de 
um número. 

 
Livro didático 

 
 
 

Caderno de 
atividades: 

 

 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caderno de 
atividades: 

 

 
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: 

 
Caderno de 
atividades: 
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MATEMÁTICA – 3° 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. 

 
Livro didático: 

 
Caderno de 
atividades: 

 

Frações 
 

o inteiro/metade, 

o fração de quantidade, 

o leitura, escrita (meios, terços, 
quartos, quintos e décimos) 

o comparação de frações, 

o equivalência,  

o adição e subtração de frações 

o com o mesmo denominador, 

o situações-problema 

o frações decimais 
 

 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, quintos e décimos) 
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, 1/5 e 1/10) 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. 
 Identificar e comparar frações 
equivalentes. 
 Reconhecer a escrita de 10% como 
1/10. 

 
Livro didático: 

 
Caderno de 
atividades: 

 

Números decimais 
 

o Introdução de números decimais 
(com vírgula) e representação decimal 
para escrever valores do sistema 
monetário brasileiro. 

 Diferenciar frações decimais de números 
decimais. 
 Transformar fração decimal em número 
decimal e vice-versa. 
 Ler e escrever números decimais com 
unidade, décimos e centésimos. 
 Efetuar cálculos com números decimais. 
 Relacionar décimos e centésimos com a 
representação do sistema monetário 
brasileiro. 10 
 Interpretar e resolver problemas 
envolvendo números fracionários. 

Livro didático: 
 
 

Caderno de 
atividades: 
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MATEMÁTICA – 3° BIMESTRE 

Objetos de conhecimento Habilidades Referências 
para estudo 

Pensamento algébrico 
 

o Sequência numérica formada por 
múltiplos de um número natural 
 
Operações inversas: 

 

o Relações entre adição e 
subtração 

o Relações entre multiplicação e 
divisão 

 
 

 

 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 
 Reconhecer a relação de inversão entre 
multiplicação e divisão. 13 
 Reconhecer e mostrar, por meio de 
exemplos, que a relação de igualdade 
existente entre dois termos quando se 
adiciona ou se subtrai um mesmo número a 
cada um desses termos. 14 
 Determinar o número desconhecido que 
torna verdadeira uma igualdade que 
envolve as operações fundamentais com 
números naturais. 15 

Livro didático: 
 
 

Caderno de 
atividades: 

 
 

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 

o Ângulos retos e não retos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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). 

 
Livro didático: 

 
Caderno de 
atividades: 
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MATEMÁTICA – 3° BIMESTRE 

Objetos de conhecimento Habilidades Referências 
para estudo 

 
 
 
 
 
 
 

 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 
 Reconhecer ângulos retos e não retos em 
figuras poligonais com o uso de dobraduras. 18 
 Identificar ângulo reto como elemento dos 
quadrados e retângulos. 
 Comparar ângulos. 
 Traçar e descrever itinerários. 
 Ler plantas urbanas e mapas rodoviários. 
 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. 16 

 
 
 
 
 

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 perímetro 
 

o Medidas de massa 
 

o Medidas de capacidade  
 
Medidas de temperatura 

o Transformação entre 
unidades de medida: tempo, 
massa, comprimento e 
capacidade 
 

 

 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 
 Relacionar horas, minutos e segundos. 
 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 comprimento, massa e 
capacidade. 20 
 Conceituar e calcular perímetro. 20 
 Utilizar unidades de medida padronizadas mais 
usuais (comprimento: km, m e cm; massa: kg, g e 
mg; capacidade: l e ml). 20 
 Compreender e utilizar transformações entre 
unidades de medida: quilômetro para metro, metro 
para centímetro, quilograma para grama, litro para 
mililitro e vice-versa. 
 

 
Livro didático: 

 
 

Caderno de 
atividades: 
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MATEMÁTICA – 3° BIMESTRE 

Objetos de conhecimento Habilidades Referências 
para estudo 

 
 
 

 

 Resolver situações-problema envolvendo 
medidas. 
 Receonhecer temperatura como grandeza e o 
grau Celsius como unidade de medida a ela 
associada. 23 
 Registrar as temperaturas máxima e mínima 
diárias, em locais do seu cotidiano. 24 

 
 
 

Tratamento da informação/ 
probabilidade e estatística 
 

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

o Coleta, classificação e 
representação de dados de 
pesquisa realizada 

 Ampliar o vocabulário matemático. 
 Coletar e registrar informações. 
 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, 
linhas e pictórico. 27 

Livro didático: 
 

 
 
 

Caderno de 
atividades: 

 
 

 
Educação Financeira 
 
 

 Perceber que o preço de um mesmo objeto 
pode ser diferente de acordo com o material que é 
feito, local produzido, marca que recebe e onde 
está sendo vendido. 25 
 Pensar sobre as motivações para as escolhas e 
o consumo. 25 
 Saber que, ao se comprar um produto, é gerado 
um registro dessa compra, através da nota fiscal. 
25 
 Explorar as informações de cupons e notas 
fiscais. 
 Compreender que há pagamento de impostos. 
 Saber que existem diferentes maneiras de 
pagamento. 
 Descobrir materiais e processos pelos quais os 
produtos de plástico passam para ser produzidos. 
 Aprender a identificar diferentes tipos de 
plásticos nos sinais impressos nas embalagens. 
 Refletir a respeito da reciclagem. 
 Perceber que existe tempo, trabalho de várias 
pessoas, energia, água e materiais envolvidos na 
fabricação do plástico. 
 Entender que, quando consumimos sem 
necessidade, estamos desperdiçando dinheiro e 
acelerando a destruição da natureza. 
 Oportunizar o diálogo sobre finanças na família. 
 Começar a perceber o fluxo de dinheiro da 
própria casa. 
 Desenvolver a habilidade de anotar as principais 
receitas e despesas.  
 Perceber que a quantidade de dinheiro que 
temos para gastar é limitada e que precisamos 
adequar os gastos para realizar os desejos e as 
necessidades. 

 

 

Livro Educação 

Financeira na 

Escola 
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CIÊNCIAS NATURAIS – 3° BIMESTRE 

Objetos de conhecimento Habilidades Referências 
para estudo 

Matéria 
 

o conceito 

o estados da matéria 
 

 Compreender que tudo o que tem massa e ocupa 
lugar no espaço é constituído de matéria. 
 Reconhecer os estados sólido, líquido e gasoso da 
matéria. 
 Compreender os conceitos e as formas de medir 
massa e volume. 

 
Livro didático 

Transformações reversíveis 
 

o transformações físicas 

o mudanças de estado físico 
 

 Compreender que a matéria pode sofrer 
transformação por causa de muitos fatores. 
 Identificar transformações físicas e químicas. 
 Diferenciar as transformações químicas e físicas. 
 Compreender que as transformações químicas em 
um material podem acontecer de diferentes formas. 
 Identificar as mudanças de estado físico. 
 Identificar misturas na vida diária, com base em 
suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo 
sua composição.01 
 Testar e relatar transformações nos materiais do dia 
a dia quando expostos a diferentes condições 
(aquecimento, resfriamento, luz e umidade). 02 

 

 
Livro didático 
 

Misturas 

o solventes 

o solutos 

o separação de misturas 

o catação 

o filtração 

o separação magnética 

o evaporação 

o decantação 

o destilação 
 

 Identificar diferentes misturas presentes no 
cotidiano. 
 Compreender os conceitos de solvente e soluto. 
 Reconhecer que a água dissolve várias substâncias. 
 Conhecer e identificar algumas ligas metálicas. 
 Conhecer e identificar algumas formas de 
separação dos componentes de uma mistura. (catação, 
filtração, separação magnética, evaporação, 
decantação, destilação) 
 

 
Livro didático 

 

Transformação não 
reversíveis  
 

o transformações químicas 
 

 Reconhecer algumas transformações químicas 
presentes no cotidiano. 
 Compreender que algumas transformações são 
reversíveis e outras irreversíveis. 
 Diferenciar transformações físicas e químicas.  
 Concluir que algumas mudanças causadas por 
aquecimento ou resfriamento são reversíveis (como as 
mudanças de estado físico da água) e outras não 
(como o cozimento do ovo, a queima do papel etc.) 03 
 

 
Livro didático 
 

o Reciclagem de materiais 
 

 

 Reconhecer a importância da reciclagem de 
materiais. 
 Conhecer o significado do termo reciclar. 
 Conhecer o processo de reciclagem do alumínio. 
 Pesquisar informações sobre a reciclagem de outros 
materiais. 
 Identificar a reciclagem como uma das ações que 
contribuem para o meio ambiente. 

 

 
Livro didático 
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CIÊNCIAS HUMANAS (HISTÓRIA E GEOGRAFIA) – 3° BIMESTRE 

Objetos de conhecimento Habilidades Referências 
para estudo 

Geografia 
 

o Produção, circulação e 
consumo 

o Etapas de produção, 
circulação e consumo de 
mercadorias 

o Recursos naturais 
renováveis e não renováveis 

 
 

Sistema de orientação 

o Orientação espacial 
utilizando os pontos cardeais 

 

 Descrever e discutir o processo de produção 
(transformação de matérias-primas), circulação e 
consumo de diferentes produtos. 08 
 Identificar e descrever diferentes etapas de 
produção, circulação e consumo de mercadorias. 
 Reconhecer diferentes matérias-primas e recursos 
naturais renováveis e não renováveis. 
 Identificar e propor ações relacionadas ao consumo 
consciente. 
 
 Utilizar as direções cardeais na localização de 
componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e 
urbanas. 09  
 Indicar percurso utilizando pontos cardeais e 
colaterais em planta cartográfica. 

 
Capitulo 9 

do livro 
didático 

 

Produção, circulação e consumo 

o Meios de transporte mais 
utilizados no Brasil 

o Circulação de veículos e 
pessoas no espaço urbano 

 Identificar os principais meios de transporte 
utilizados no lugar de viver. 
 Reconhecer os principais problemas relacionados 
ao transporte no Brasil. 
 Refletir sobre os impactos dos meios de transporte 
na qualidade de vida das pessoas e no ambiente. 
 Reconhecer a importância das normas de trânsito. 
 Identificar diferentes tipos de sinalização de trânsito 
nos espaços urbanos. 

Capitulo 10 
do livro 
didático 

 
 

o Relação campo e cidade 

o Formação do município: 
campo e cidade 

o População rural e população 
urbana 

o Êxodo rural 
 

 
 
 
 
 
 

 Reconhecer especificidades e analisar a 
interdependência do campo e da cidade, considerando 
fluxos econômicos, de informações, de ideias e de 
pessoas. 04 
 Reconhecer a complementaridade e a 
interdependência entre o espaço urbano e o espaço 
rural. 
 Identificar a matéria-prima e a procedência de 
produtos consumidos no dia a dia. 
 Comparar a evolução das populações rural e urbana 
no Brasil, por meio de gráficos e tabelas. 
 Compreender o que é êxodo rural e identificar 
razões por que ele ocorre no Brasil. 

 
Capítulo 11 

do livro 
didático 

 

o Relação campo e cidade 

o Comunicação entre o 
espaço rural e o espaço urbano 
 

 Utilizar as direções cardeais na localização de 
componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e 
urbanas. 09 
 Reconhecer diferentes meios de comunicação e 
meios de transportes utilizados na integração entre o 
espaço rural e o espaço urbano. 
 Identificar diferentes tecnologias de comunicação 
que favorecem atividades econômicas no espaço rural. 
 Elaborar gráficos relacionados aos principais meios 
de comunicação e meios de transporte no lugar de 
viver. 
 Utilizar direções cardeais na localização de 
elementos da paisagem no espaço rural e urbano. 

 
 

Capítulo 12 
do livro 
didático 
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CIÊNCIAS HUMANAS (HISTÓRIA E GEOGRAFIA) – 3° BIMESTRE 

Objetos de conhecimento Habilidades Referências 
para estudo 

Distrito Federal 
 

o Área rural do DF 

o Comércio do DF 
 

 Saber que a área rural do DF produz diversas 
matérias-primas e produtos e é responsável por ajudar 
no abastecimento de alimentos da região. 
 Compreender que no DF há áreas destinadas ao 
comércio. 
 Reconhecer diversos tipos de comércio do DF: 
supermercados, shoppings, lojas, bancas e feiras 
permanentes e itinerantes. 

Os conteúdos 
referentes ao 

Distrito 
Federal serão 
trabalhados 
em folhas 

xerografadas 
e no caderno. 

História  
 

o A invenção do comércio e a 
circulação de produtos 

o Atividades comerciais: 
trocas de mercadorias 

o Uso de mercadorias como 
moedas 

o Uso de moedas de metal e 
de papel-moeda 
 
 
 

 Identificar as transformações ocorridas nos 
processos de deslocamento das pessoas e 
mercadorias, analisando as formas de adaptação ou 
marginalização. 06 
 Identificar os sujeitos históricos responsáveis pela 
comunicação oral e escrita em diferentes tempos. 
 Compreender o que é o escambo e como ele surgiu. 
 Entender que as trocas de mercadorias gerarm a 
atividade do comércio. 
 Compreender que o sal, as sementes de cacau e 
conchas foram as primeiras moedas utilizadas pela 
humanidade. 
 Compreender o motivo do surgimento das moedas 
de metal e do papel-moeda. 
 Descrever as mudanças nas atividades comerciais e 
no tipo de moeda utilizada pelos povos ao longo do 
tempo. 

Capítulo 9 
do livro 
didático 

 

o As rotas terrestres, fluviais e 
marítimas e seus impactos para 
a formação de cidades e as 
transformações do meio natural 

o Rotas de comércio 

o Influências da atividade 
comercial nas sociedades 
antigas 

 Identificar e descrever a importância dos caminhos 
terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da vida 
comercial. 07 
 Identificar os grupos sociais que atuavam nas rotas 
de comércio existentes em diferentes locais: asiáticos, 
europeus e africanos. 
 Identificar, através de leitura de mapa, rotas 
comerciais marítimas e terrestres. 
 Conhecer características da Rota da Seda e das 
rotas do Saara. 
 Compreender que o comércio das rotas do Saara 
influenciaram a vida dos habitantes das cidades que 
elas percorriam. 
 Saber que na América do Sul também havia rotas 
de comércio, como o caminho de Peabiru. 
 Ordenar, por meio de linha do tempo, o início de 
diferentes rotas de comércio em diversos continentes. 

 

Capítulo 10 
do livro 

didático 

o O mundo da tecnologia: a 
integração de pessoas e as 
exclusões sociais e culturais 

o Comunicação oral 

o Comunicação escrita 

o Rádio, televisão e internet 
 

 Identificar as transformações ocorridas nos meios 
de comunicação (cultura oral, imprensa, rádio, 
televisão, cinema, internet e demais tecnologias digitais 
de informação e comunicação) e discutir seus 
significados para os diferentes grupos ou estratos 
sociais. 08 

 
 

Capítulo 11 
do livro 
didático 
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CIÊNCIAS HUMANAS (HISTÓRIA E GEOGRAFIA) – 3° BIMESTRE 

Objetos de conhecimento Habilidades Referências 
para estudo 

 

 
 Comparar as formas de comunicação oral e escrita 
predominantes em diferentes tempos, identificando 
mudanças e permanências. 
 Compreender que a oralidade foi, por muitos anos, a 
única maneira de transmissão de conhecimento, de 
geração a geração. 
 Compreender a evolução da produção escrita, 
desde os manuscritos até os dias atuais. 
 Conhecer alguns fatos sobre as transmissões de 
rádio, televisão e internet no Brasil: surgimento e 
conteúdo. 
 Identificar os sujeitos históricos que tinham ou não 
acesso ao rádio, à televisão e à internet em diferentes 
tempos. 
 Descrever as mudanças na presença do rádio, da 
televisão e da internet na vida das pessoas ao longo do 
tempo. 
 Refletir sobre o uso da internet no cotidiano das 
pessoas e discutir sobre seu impacto na sociedade. 

 
Capítulo 12 

do livro 
didático 

 

Distrito Federal 
 

o Capitais do Brasil (Salvador, 
Rio de Janeiro e Brasília) 

o Juscelino Kubitschek – JK 

o Lucio Costa 

o Oscar Niemeyer 
 

o Catetinho 

o Inauguração de Brasília 
 

 Identificar as capitais que o Brasil já teve e sua 
importância. 
 Relacionar a mudança da capital federal ao 
progresso e desenvolvimento do centro do país. 
 Conhecer os fatos relevantes da história de JK para 
o desenvolvimento do Brasil e do DF. 
 Compreender que Lúcio Costa foi o urbanista que 
venceu o concurso do Plano Piloto de Brasília (PPB). 
 Reconhecer o projeto de Lúcio Costa. 
 Compreender que Oscar Niemeyer é o arquiteto 
responsável pelo projeto dos principais monumentos de 
Brasília. 
 Reconhecer o Catetinho como a primeira residência 
oficial de Brasília. 
 Conhecer a data da inauguração de Brasília e o 
presidente responsável por este fato. 
 Conhecer fatos relevantes da construção de 
Brasília. 
 Resconhecer que Brasília não estava totalmente 
concluída no ato de sua inauguração e quais 
monumentos foram construídos posteriormente. 

 
Os conteúdos 
referentes ao 

Distrito 
Federal serão 
trabalhados 
em folhas 

xerografadas 
e no caderno. 
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ÉTICA, CIDADANIA E FILOSOFIA (EDUCAÇÃO PARA O PENSAR) – 3° BIMESTRE 
Conteúdos curriculares  Objetivos de aprendizagem Referências  

 

 Escolhas e relexões 
 
 Contratos coletivos de 
convivência escolar (regras e 
combinados) 
 
 Missão (institucional, pessoal e 
da turma) 
 
 
 Autoliderança 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Habilidades sociais e 
relacionamentos interpessoais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Projeto VIVE – Vivendo Valores 
na Escola 

 

 Refletir e compreender que suas escolhas 
trazem consequências positivas e negativas. 
 Fazer escolhas diante de determinadas 
circunstâncias. 
 Desenvolver argumentos para defender 
suas escolhas e opiniões. 
 Apropriar-se do significado das regras e 
combinados da sala/escola, demonstrando, 
por meio de atitudes, essa compreensão. 
 Colaborar, cotidianamente, com o 
cumprimento das regras escolares e 
combinados de convivência da turma.  
 Refletir sobre o significado de missão e 
metas 
 Assumir, com progressiva autonomia, 
responsabilidades relativas ao seu papel de 
estudante do 4º ano, no segundo semestre 
(preparando-se para cursar o 5º ano). 
 Vivenciar situações em que possa fazer 
escolhas e possa responsabilizar-se por elas. 
 Desenvolver noções de planejamento e 
organização do tempo. 
 Desenvolver o senso crítico e ético sobre si 
mesmo e sobre as pessoas com as quais 
convivem. 
 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. 
 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 
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INGLÊS – 3° BIMESTRE 
Habilidades  Objetos de conhecimento Objetivos de aprendizagem Competência 

socioemocional 

 Listening 

 Speaking 

 Writing 
 Reading 

o clean, cook, do homework, 
drink, eat, listen to music, play 
video games, read, skateboard, 
sleep, study, take a shower, talk, 
use the computer, watch TV, work 
 

o What are you/they doing? 

o I am/am not (listening to 
music). / They are/aren’t (watching 
TV).  

o What is he/she doing? He/She 
is/isn’t (studying) 

o Are you (cooking)? Yes, I am. / 
No, I’m not. 

 Descrever o que você e 
outras pessoas estão ou não 
fazendo. 
  Praticar a pronúncia de 
can e can’t. 
  Identificar informações 
em um ingresso.  
 Analisar uma cena e 
escrever sobre ações em 
progresso. 

 Unit 5 (Student’s 
book and 
workbook). 

 

 Listening 

 Speaking 

 Writing 
 Reading 

o a.m., p.m.  

o o’clock  

o midday, midnight 
 

o get up, go to bed, have 
breakfast/lunch/dinner 
 

o What time is it? It’s (five 
o’clock).  

o It’s (seven o’clock) and I’m 
(having dinner) 

 Perguntar e dizer as 
horas.  
 Falar sobre ações de 
rotina em progresso.  
 Praticar a entonação de 
frases afirmativas e de yes-
no questions. 
  Reconhecer e completar 
a letra de uma canção. 
  Planejar e escrever sobre 
um dia perfeito. 

 Unit 6 (Student’s 
book and 
workbook). 
 Review unit. 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 3° BIMESTRE 
Conteúdos curriculares  Objetivos de aprendizagem 

 Habilidades sociais 
(estabelecimento de regras sociais e 
contratos de convivência); 
 Socialização / interação em 
grupo; 
 Relação afetiva e social;  
 Esporte de rede; 
 Participar de brincadeiras e jogos 
folclóricos do Brasil com regras 
simples 
 Introdução ao esporte voleibol 
(fundamentos básicos) 
 Introdução ao esporte badminton; 
 MACC. 

 

 

 

 Desenvolver habilidades na utilização do aparato motor. 
  Identificar e realizar com habilidade alguns movimentos 
relacionados à prática desportiva do voleibol. 
 Aprimorar as relações coletivas. 
 Experimentar e fruir brincadeiras folclóricas do Brasil 
valorizando a importância desse patrimônio histórico cultural; 
 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.  
 Desenvolver habilidades para a realização de movimentos que 
envolvam fundamentos básicos do voleibol. 
 Utilizar a votação como estratégia para decisões coletivas. 
 Desenvolver habilidades para a realização de movimentos que 
envolvam fundamentos básicos do badminton 
 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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ARTE – 3° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares 
 

Objetivos de aprendizagem Referências 
para estudo 

1. Arte Contemporânea  

 Movimento 

 Espaço 
 
 
2. Artista: 

 Alexandre Calder  
 
 
 
3. Música: 
 

 Movimento corporal 
(dança) 

 Percepção do corpo. 
 
 
4. Cinema de animação 
 

 Procedimentos de cinema 
de animação; 

 A animação como arte 
sequencial. 

 Conhecer as características da arte cinética. 
 Conhecer a produção poética visual do artista, na 
linguagem dos móbiles, também conhecidos como 
esculturas móveis; 
 Trabalhar a apreciação de imagens de obra, com 
enfoque em obras instalacionais de artistas 
contemporâneos; 
 Produzir plasticamente no contexto das instalações, à 
luz do referencial teórico-plástico estudado. 
 Realizar apreciações e releitura de imagens. 

 
 

 Explorar sons, ritmos e movimentos. 
 Exercitar a audição. 
 Experimentar e explorar diversos sons com o corpo. 

 

 Entrar em contato com o processo de criação de um 
estudio de animação de desenhos; 
 Experimentar estratégias de ilusão visual de 
movimento. 

 
Imagens 

 
Sites 

 
Livros 

 
Textos 

informativos 
 

Músicas 
 

Vídeos 
 

Filmes/ 
animações 

 
Longas e 

curtas 
metragens 

 

COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA - 3° BIMESTRE 

Conteúdos curriculares Objetivos de aprendizagem 
 

Referências para 
estudo 

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.  
 

 

Internet  
 
 o Segurança 
Cibernética 
 o Comportamento ético 
e       
              responsável na 
internet 
 Cyberbullying 
 Pesquisa Web 

 
 

 Conhecer e estar apto a distinguir sites que 
realmente irão trazer conteúdos de qualidade. 
 Ter conhecimento e evitar divulgação de 
informações pessoais. 
 Conhecer e apresentar boa conduta durante 
a navegação na web. 
 Conhecer as principais normas que falam 
sobre a partilha de textos e imagens da Web, 
pois os mesmos respeitam uma legislação de 
direitos autorais. 
 Ter um comportamento online responsável e 
ético, não usando a Internet para espalhar 
boatos e intimidar ou ameaçar outras pessoas. 
 Saber utilizar ferramentas de busca na 
Internet. 

 
www.internetresponsa

vel.com.br 
 

http://www.familiamais
segura.com.br/ 

Integração com os 
conteúdos da série 

 

 Site Khan Academy 

 Site Kahoot 

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

https://pt.khanacadem
y.org 

https://create.kahoot.it

/login 

 


