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NCIAS 2º ANOCURRÍCULO 201 
CIENC 

CURRÍCULO 2019  

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

DO CURRÍCULO DE BATATAIS 
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
PONTOS DE ATENÇÃO 

 
SUGESTÃO DE 
ATIVIDADES 

Matéria e 
energia 

4º 

(EF04CI01) Identificar a existência de misturas, observar 
suas propriedades e reconhecer sua composição por 
meiode experimentos que consistam em misturar e 
separar substâncias coletadas ou presentes em diversos 
ambientes da sua casa ou escola. 

Misturas 
 

 

Matéria e 
energia 

4º 

(EF04CI02A) Observar e comparar as propriedades dos 
materiais do dia a dia. 
(EF04CI02B) Testar e relatar transformações nos 
materiais  quando expostos a diferentes condições 
(aquecimento, resfriamento, luz e umidade), por meio 
de experimentos com base em situações cotidianas e 
reconhecer transformações na manipulação de objetos.  

Misturas 
Transformações 
reversíveis e não 

reversíveis 

É importante em grupo, definir 
os procedimentos para separar 
misturas. Registrar as variáveis 
que determinam mudanças 
reversíveis e irreversíveis em 
situações cotidianas (por 
exemplo, a mudança de 
estados físicos da água, o 
preparo de uma refeição etc.). 

 

Matéria e 
energia 

4º 

(EF04CI03) 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.) a 
partir do investigado. 

Misturas 
Transformações 
reversíveis e não 

reversíveis 
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CIÊNCIAS 4º ANO 
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Vida e 
evolução 

4º 

(EF04CI04) 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. 

Cadeias alimentares 
simples 

Microrganismos 

É importante 
promoverdiferentes formas de 
registros, verificando a posição 
do homem e a importância do 
ambiente para o seu equilíbrio. 

 

Vida e 
evolução 

4º 

(EF04CI05A) Descrever semelhanças e diferenças entre 
o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os 
componentes vivos de um ecossistema. 
(EF04CI05B)  Destacar semelhanças e diferenças entre o 
ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os 
componentes  não vivos de um ecossistema. 

Cadeias alimentares 
simples 

Microrganismos 
 

 

Vida e 
evolução 

4º 
(EF04CI06) Descrever a participação de fungos e 
bactérias no processo de decomposição, reconhecendo 
a importância ambiental desse processo. 

Cadeias alimentares 
simples 

Microrganismos 
  

 

Vida e 
evolução 

4º 
(EF04CI07) Verificar a participação de microrganismos 
na produção de alimentos, combustíveis, 
medicamentos, entre outros. 

Cadeias alimentares 
simples 

Microrganismos 
  

 

Vida e 
evolução 

4º 

(EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das 
formas de transmissão de alguns microrganismos (vírus, 
bactérias e protozoários), atitudes e medidas 
adequadas para prevenção de doenças a eles 
associadas, visando à melhoria ou à manutenção da 
saúde. 

Cadeias alimentares 
simples 

Microrganismos 
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Terra e 
Universo 

4º 

(EF04CI09A) Identificar os pontos cardeais, por meio de 
atividades investigativas de campo, ao tipo de sombras 
presentes no cotidiano do aluno ecom base no registro 
obtido com o uso de  vara (gnômon). 
(EF04CI09B) Reconhecer as projeções de sombras de 
prédios, torres, árvores,  tendo como referência os 
pontos cardeais, acompanhando as mudanças de 
projeções nas sombras ao longo do dia e meses. 

Pontos cardeais 
Calendários, 

fenômenos cíclicos e 
cultura 

Direção e tamanho das 
sombras formadas pela luz do 
sol, observando, comparando e 
relacionando com a posição do 
sol em diferentes horários do 
dia e do ano. 

 

Terra e 
Universo 

4º 

(EF04CI10) Comparar as indicações dos pontos cardeais 
resultantes da observação das sombras de uma vara 
(gnômon) com aquelas obtidas por meio de uma 
bússola. 

Pontos cardeais 
Calendários, 

fenômenos cíclicos e 
cultura 

Movimento de rotação da Terra 
e relação com os períodos do 
dia e da noite. 
Movimento de translação da 
Terra e sua relação com a 
duração do ano. 
Diferenças que acontecem 
entre as estações do anodevido 
ao movimento de translação e 
à inclinação do eixo da Terra. 

 

Terra e 
Universo 

4º 

(EF04CI11A) Identificar e compreender a relação entre 
os movimentos da Terra e da Lua e a marcação do 
tempo. 
(EF04CI11B) Associar os movimentos observados a 
períodos de tempo regulares e ao uso desse 
conhecimento para a construção de calendários em 
diferentes culturas. 

Pontos cardeais 
Calendários, 

fenômenos cíclicos e 
cultura 

Regularidade das fases da Lua 
como fenômeno decorrente de 
seu movimento ao redor da 
Terra. 
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CURRÍCULO 2019 

GEOGRAFIA 4º ANO 
 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DO 

CURRÍCULO DE BATATAIS 
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

 
PONTOS DE ATENÇÃO 

 
SUGESTÃO DE ATIVIDADES 

O sujeito e 
seu lugar 

no mundo 
4º 

(EF04GE01) Identificar e selecionar em seus lugares de 
vivência, a partir de histórias familiares e/ou da 
comunidade, elementos de distintas culturas 
(indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, 
latino americanas, europeias, asiáticas, entre outras), 
valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua 
contribuição para a formação da cultura local, regional 
e brasileira; 

Território e 
diversidade cultural 

  

O sujeito 
eseu lugarno 

mundo 
4º 

(EF04GE02) Descrever processos migratórios internos e 
externos (europeus, asiáticos, africanos e latino 
americanos) e suas contribuições para a formação da 
sociedade brasileira, relacionando o processo 
migratório em sua cidade, no Estado de São Paulo e no 
território brasileiro; 

Processos migratórios 
no Brasil 

  

O sujeito e 
seu lugar 

no mundo 
4º 

(EF04GE03) Conhecer a organização político 
administrativa do município, distinguindo funções e 
papéis dos órgãos do poder público e canais de 
participação social na gestão, incluindo a Câmara de 
Vereadores e Conselhos Municipais; 

Instâncias do poder 
público e canais de 
participação social 

  

Conexões e 
escalas 

4º 

(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a 
interdependência do campo e da cidade, considerando 
fluxos econômicos, de informações, de ideias e de 
pessoas; 

Relação campo e 
cidade 
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Conexões e 
escalas 

4º 

(EF04GE05) Distinguir unidades político-administrativas 
oficiais nacionais (Distrito, Município, Unidade da 
Federação e grande região), suas fronteiras e sua 
hierarquia, localizando seus lugares de vivência; 

Unidades político-
administrativas do 

Brasil 

  

Conexões e 
escalas 

4º 

(EF04GE06) Identificar e descrever as características 
das diferentes etnias, dos grupos e dos troncos 
indígenas e dos quilombolas no território brasileiro, 
reconhecendo e valorizando distintos aspectos culturais 
dos povos tradicionais; 

Territórios étnico-
culturais 

  

Mundo do 
trabalho 

4º 
(EF04GE07) Comparar as características do trabalho no 
campo e na cidade. 

Trabalho no campo e 
na cidade 

  

Mundo do 
trabalho 

4º 

(EF04GE08) Descrever e discutir sobre o processo de 
produção, circulação e consumo de diferentes produtos 
no seu município e no Estado de São Paulo, 
reconhecendo as etapas da transformação da matéria-
prima em produção de bens e alimentos; 

Produção, circulação 
e consumo 

  

Formas de 
representa

ção e 
pensament
o espacial 

4º 

(EF04GE09A) Identificar e aplicar os pontos cardeais, 
colaterais e subcolaterais como referenciais de 
orientação espacial, a partir dos lugares de vivência; 
(EF04GE09B) Utilizar as direções cardeais na localização 
de componentes físicos e humanos nas paisagens rurais 
e urbanas; 

Sistema de orientação 

  

Formas de 
representa
ção e 
pensament
o espacial 

4º 

(EF04GE10) Reconhecer e comparar os mapas 
temáticos, identificando as características, diferenças e 
semelhanças entre eles: mapas econômicos, políticos, 
demográficos, históricos e físicos entre outros, a partir 
dos lugares de vivência; 
 
 

Elementos 
constitutivos dos 

mapas 
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Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

4º 

(EF04GE11) Observar e distinguir nos lugares de 
vivência as características das paisagens, relacionando 
com as feições de relevo, os tipos de cobertura vegetal 
entre outros, discutindo propostas para preservação e 
conservação dessas áreas; 

Conservação e 
degradação da 

natureza 

  

O sujeito e 
seu lugar 

no mundo 
4º 

(EF04GE12*) Reconhecer as origens das famílias, de 
grupos sociais presentes no bairro de entorno da escola 
e os principais grupos formadores da cidade e de outras 
regiões, relacionando-os aos fluxos migratórios e a 
diversidade cultural, local e/ou regional; 

Território e 
diversidade cultural 

  

O sujeito e 
seu lugar 

no mundo 
4º 

(EF04GE13*) Compreender a formação territorial do 
Brasil a partir das influências de diferentes povos, 
valorizando as contribuições para a formação da 
sociedade brasileira (idioma, hábitos alimentares, 
ritmos musicais, festas tradicionais entre outros); 

Processos migratórios 
no Brasil 

  

O sujeito e 
seu lugar 

no mundo 
4º 

(EF04GE14*) Conhecer a organização político 
administrativa das Unidades Federativas e do Distrito 
Federal, constituídas no território brasileiro. 

Instâncias do poder 
público e canais de 
participação social 

  

Conexões e 
escalas 

4º 
(EF04GE15*) Reconhecer a partir de representações 
cartográficas as definições de limite e fronteira, em 
diferentes escalas. 

Unidades político-
administrativas do 

Brasil 

  

Conexões e 
escalas 

4º 
(EF04GE16*) Identificar os elementos relacionados a 
diferentes formas de regionalização do Brasil 

Unidades político-
administrativas do 

Brasil 

  

Conexões e 
escalas 

4º 

(EF04GE17*) Analisar as particularidades territórios 
étnico-culturais existentes no município, no Estado de 
São Paulo e no Brasil, tais como terras indígenas e de 
comunidades remanescentes de quilombos, 
reconhecendo a legitimidade da demarcação desses 
territórios; 

Territórios étnico-
culturais 
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Mundo do 
trabalho 

4º 

(EF04GE18*) Identificar e comparar diferenças, 
semelhanças e interdependências, compreendendo a 
relação que existe entre as atividades laborais 
desempenhadas nos espaços rurais e urbanos, 
contemplando as transformações tecnológicas da 
atualidade e as mudanças ocorridas na paisagem; 

Trabalho no campo e 
na cidade 

  

Mundo do 
trabalho 

4º 

(EF04GE19*) Reconhecer e analisar as características 
do processo de industrialização, em diferentes regiões 
brasileiras, discutindo os impactos econômicos, sociais 
e ambientais dosprocessos produtivos (laranja, cana-
de-açúcar, soja entre outros) no Estado de São Paulo; 

Produção, circulação 
e consumo 

  

Formas de 
representa

ção e 
pensament
o espacial 

4º 

(EF04GE20*) Reconhecer e identificar diferentes 
formas de representação: imagens de satélite, 
fotografias aéreas, planta pictórica, planta, croqui 
cartográfico entre outros, a partir dos lugares de 
vivência 
 

Elementos 
constitutivos dos 

mapas 
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CURRÍCULO 2019  
HISTÓRIA 4º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DO 

CURRÍCULO DE BATATAIS 
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
PONTOS DE ATENÇÃO 

 
SUGESTÃO DE ATIVIDADES 

Transforma
ções e 

permanênc
ias nas 

trajetórias 
dos grupos 
humanos 

4º 

(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da 
ação do ser humano no tempo e no espaço, com base 
na identificação de mudanças e permanências ao longo 
do tempo. 

A ação das pessoas, 
grupos sociais e 
comunidades no 

tempo e no espaço: 
nomadismo, 

agricultura, escrita, 
navegações, 

indústria, entre 
outras. 

 

 

Circulação 
de pessoas, 
produtos e 

culturas 

4º 

(EF04HI02) Identificar mudanças e permanências ao 
longo do tempo, discutindo os sentidos dos grandes 
marcos da história ocidental (nomadismo, 
desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, criação 
da indústria etc.). 

A ação das pessoas, 
grupos sociais e 
comunidades no 

tempo e no espaço: 
nomadismo, 

agricultura, escrita, 
navegações, 

indústria, entre 
outras. 

 

 

Transforma
ções e 

permanênc
ias nas 

trajetórias 
dos grupos 
humanos 

4º 

(EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas na 
cidade ao longo do tempo e discutir suas interferências 
nos modos de vida de seus habitantes, tomando como 
ponto de partida o presente. 

O passado e o 
presente: a noção de 

permanência e as 
lentas 

transformações 
sociais e culturais. 
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Circulação 
de pessoas, 
produtos e 

culturas 

4º 
(EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos e a 
natureza e discutir o significado do nomadismo e da 
fixação das primeiras comunidades humanas. 

A circulação de 
pessoas e as 

transformações no 
meio natural. 

Para desenvolver esta 
habilidade é necessário 
questionar quais fatores 
levaram os primeiros grupos 
humanos a abandonarem o 
nomadismo e se fixarem e qual 
a relação estabelecida entre 
homem e natureza nessa 
transição. 

 

Transforma
ções e 

permanênc
ias nas 

trajetórias 
dos grupos 
humanos 

4º 
(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do 
campo a intervenções na natureza, avaliando os 
resultados dessas intervenções. 

A circulação de 
pessoas e as 

transformações no 
meio natural. 

 

 

Circulação 
de pessoas, 
produtos e 

culturas 

4º 
(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas nos 
processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, 
analisando as formas de adaptação ou marginalização. 

A invenção do 
comércio e a 
circulação de 

produtos. 
 

 

Circulação 
de pessoas, 
produtos e 

culturas 

4º 
(EF04HI07) Identificar e descrever a importância dos 
caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a 
dinâmica da vida comercial. 

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

do meio natural. 
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Circulação 
de pessoas, 
produtos e 

culturas 

4º 

(EF04HI08) 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. 

O mundo da 
tecnologia: a 
integração de 
pessoas e as 

exclusões sociais e 
culturais. 

 

 

As 
questões 
históricas 

relativas às 
migrações 

4º 

(EF04HI09) Identificar as motivações dos processos 
migratórios em diferentes tempos e espaços e avaliar o 
papel desempenhado pela migração nas regiões de 
destino. 

O surgimento da 
espécie humana no 
continente africano e 
sua expansão pelo 
mundo. 

 

 

As 
questões 
históricas 

relativas às 
migrações 

4º 
(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e 
suas contribuições para a formação da sociedade 
brasileira. (EF04HI10 na BNCC). 

Os processos 
migratórios para a 
formação do Brasil: 
os grupos indígenas, 
a presença 
portuguesa e a 
diáspora forçada dos 
africanos; 
Os processos 
migratórios do final 
do século XIX e início 
do século XX no 
Brasil; 
As dinâmicas internas 
de migração no Brasil 
a partir dos anos 
1960. 

 

 

As 
questões 
históricas 

4º 
(EF04HI11) Analisar, na sociedade em que vive, a 
existência ou não de mudanças associadas à migração 
(interna e internacional). 

Os processos 
migratórios para a 
formação do Brasil: 
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relativas às 
migrações 

os grupos indígenas, 
a presença 
portuguesa e a 
diáspora forçada dos 
africanos; 
Os processos 
migratórios do final 
do século XIX e início 
do século XX no 
Brasil; 
As dinâmicas internas 
de migração no Brasil 
a partir dos anos 
1960. 

Transforma
ções e 

permanênc
ias nas 

trajetórias 
dos grupos 
humanos 

4º 

(EF04HI12*) Conhecer histórias do estado de São Paulo 
antes da industrialização e da imigração estrangeira, 
com destaque para as comunidades rurais e cultura 
sertaneja. 

A ação das pessoas, 
grupos sociais e 
comunidades no 

tempo e no espaço: 
nomadismo, 

agricultura, escrita, 
navegações, 

indústria, entre 
outras. 

 

 

Transforma
ções e 

permanênc
ias nas 

trajetórias 
dos grupos 
humanos 

4º 
(EF04HI13*) Comparar os modos de vida de diferentes 
comunidades no estado de São Paulo: povos ribeirinhos, 
litorâneos, comunidades indígenas e quilombolas. 

A ação das pessoas, 
grupos sociais e 
comunidades no 

tempo e no espaço: 
nomadismo, 

agricultura, escrita, 
navegações, 

indústria, entre 
outras. 
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Transforma
ções e 

permanênc
ias nas 

trajetórias 
dos grupos 
humanos 

4º 
(EF04HI14*) Comparar as diferentes culturas paulistas e 
paulistanas nos tempos atuais e suas ambiguidades e 
diálogos entre a capital do estado, o interior e o litoral. 

A circulação de 
pessoas e as 

transformações no 
meio natural. 

 

 

As 
questões 
históricas 

relativas às 
migrações 

4º 

(EF04HI15*) Identificar diferentes correntes migratórias 
(nacionais e internacionais) que ajudaram a formar a 
sociedade no estado de São Paulo: africanos, europeus, 
japoneses, nordestinos, libaneses entre outros. 

Os processos 
migratórios para a 
formação do Brasil: 
os grupos indígenas, 

a presença 
portuguesa e a 

diáspora forçada dos 
africanos; 

Os processos 
migratórios do final 

do século XIX e início 
do século XX no 

Brasil; 
As dinâmicas internas 
de migração no Brasil 

a partir dos anos 
1960. 
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CURRÍCULO 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 4º ANO 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

A 
N 
O 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE BATATAIS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO 
SUGESTÕES DE 

ATIVIDADES 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

4º 

(EF04LP01) Grafar, corretamente, palavras com 
regularidade contextuais: J (ja, jo, ju), G (-agem, 
-igem, -ugeme -ger/-gir) e ; mas/mais, mal/mau, 
na produção de textos de diferentes gêneros. 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

Esta habilidade consiste 
em entender e registrar 
corretamente os tipos de 
palavras previstas. As 
regulares diretas são (P, 
B, F, V, T, D) aquelas 
cujos sons são parecidos. 
As contextuais são 
aquelas em que o 
contexto interno da 
palavra é que determina 
que letra usar (R/RR, 
M/N, NH). 

Retomar casos 
regrados de 

ortografia com as 
dificuldades 

apresentadas nos 
textos produzidos 

pelos alunos.. 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

4º 

(EF04LP02) Grafar, corretamente, palavras com 
regularidades morfológico-gramaticais: -esa/ -
oso (adjetivos), -eza (substativos derivados); L 
(final de coletivos) e -ice (substantivos), na 
produção de textos de diferentes gêneros. 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia  

Lista de palavras 
contextualizadas. 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

4º 
(EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para 
esclarecer significados, considerando o sentido 
mais coerente com o texto do gênero lido. 

Conhecimento do alfabeto 
do português do 

Brasil/Ordem 
alfabética/Polissemia 

Localizar palavras em um 
dicionário é uma 
habilidade estreitamente 
associada a práticas de 
leitura e produção de 
textos. Trata-se de uma 
habilidade instrumental, 

Atividades 
contextualizadas e 
não fragmentadas . 

Conteúdos 
gramaticais 

interagindo com 
textos estudados. 
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que visa responder a 
problemas tanto de 
compreensão quanto 
relativos à repetição 
inadequada de palavras 
no texto produzido, 
garantindo a coesão e a 
coerência. É, ainda, 
fundamental para o 
prosseguimento dos 
estudos, considerando a 
necessidade de leitura 
de textos de todos os 
demais componentes 
curriculares. Seu 
desenvolvimento 
demanda o convívio 
cotidiano com 
dicionários e atividades 
de análise, estudo e uso 
desse instrumento. 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

4º 

(EF03LP04A) Usar acento gráfico (agudo ou 
circunflexo) em monossílabos tônicos 
terminados em a, e, o e, na produção escrita de 
diferentes gêneros.  
(EF03LP04B) Usar acento gráfico (agudo ou 
circunflexo) em palavras oxítonas terminadas 
em a, e, o, seguidas ou não de s, na produção 
escrita de diferentes gêneros. 

Conhecimento das diversas 
grafias do alfabeto/ 

Acentuação 

Esta habilidade requer 
do aluno: identificar as 
sílabas das palavras; 
reconhecer qual sílaba é 
tônica; identificar quais 
têm vogais abertas e 
quais têm vogais 
fechadas; reconhecer 
sinais gráficos como o 
acento agudo e o 
circunflexo; relacionar o 

Trabalho com textos, 
giis, tirinhas, livro 

didático, ler e 
escrever. 
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primeiro com vogais 
abertas e o segundo, 
com as fechadas. Depois 
disso, requer que os 
alunos identifiquem as 
regularidades da 
acentuação apontadas 
na habilidade. 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

4º 

(EF04LP05A) Compreender os efeitos de sentido 
decorrentes do uso de diferentes pontuações 
(ponto final, de interrogação, de exclamação, 
dois-pontos, travessão) em diálogos, em 
gêneros diversos. 
(EF04LP05B) Compreender os efeitos de sentido 
decorrentes do uso da vírgula em enumerações, 
em gêneros diversos. 
(EF04LP05C) Compreender os efeitos de sentido 
decorrentes do uso da vírgula na separação de 
vocativo e aposto, em gêneros diversos. 

Pontuação 

Em relação à habilidade 
(EF03LP07), esta prevê a 
ampliação do estudo dos 
recursos de pontuação, 
incluindo o uso de 
vírgula em enumerações 
e em separação de 
vocativo e aposto. Da 
mesma forma, o estudo 
prevê: identificar os 
novos sinais gráficos; 
reconhecer — na leitura 
— a sua função; usá-los 
no texto para garantir 
legibilidade e para 
provocar os efeitos de 
sentido desejados. 

Intervenção do 
professor a partir dos 

textos produzidos 
pelos alunos . 

Utilização de uma 
chave de correção 
que contemple os 

problemas 
encontrados e a 

proposta de 
atividades 

pertinentes que 
levem os alunos a 

refletir sobre a língua 
portuguesa. 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

4º 

(EF04LP06A) Identificar a concordância verbal 
entre substantivo ou pronome pessoal e verbo, 
na leitura de textos. 
(EF04LP06B) Fazer uso de concordância verbal 
entre substantivo ou pronome pessoal e verbo, 
na produção escrita de diferentes gêneros. 

Morfologia 

Intimamente relacionada 
à (EF05LP06), esta 
habilidade envolve 
trabalhar com 
substantivos e pronomes 
pessoais ligados ao 
verbo, assim como 

Contextualização dos 
conteúdos 

gramaticais com os 
textos 
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identificar a necessidade 
de estabelecer a 
concordância verbal 
entre eles na 
constituição da coesão e 
da coerência do texto. É 
interessante prever um 
trabalho reflexivo de 
observação, análise, 
comparação e derivação 
de regularidades no 
trabalho com as classes 
de palavras e suas 
funções no enunciado; e 
usar os saberes 
gramaticais como 
ferramentas de 
constituição da 
legibilidade. 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

4º 

(EF04LP07A) Identificar a concordância nominal 
entre artigo, substantivo e adjetivo - no 
masculino e feminino, singular e plural, na 
leitura de textos. 
(EF04LP07B) Fazer uso de concordância nominal 
entre artigo, substantivo e adjetivo - no 
masculino e feminino, singular e plural, na 
produção escrita de diferentes gêneros. 

Morfossintaxe 

A habilidade prevê 
reconhecer a 
necessidade de 
estabelecer a 
concordância nominal na 
constituição da coesão e 
da coerência do texto. É 
interessante prever um 
trabalho reflexivo de 
observação, análise, 
comparação e 
levantamento de 
regularidades que 

Contextualização dos 
conteúdos 

gramaticais com os 
textos 
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caracterizem as classes 
de palavras; e usar os 
saberes gramaticais 
como ferramentas de 
constituição da 
legibilidade do texto. 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

4º 

(EF04LP08A) Grafar, corretamente, palavras 
com regularidades morfológico-gramaticais 
terminadas em -izar/-isar; ência/ância/ança 
(substantivos derivados), na produção escrita de 
diferentes gêneros. 
(EF04LP08B) Grafar, corretamente, palavras de 
uso frequente com J/G, C, Ç, X, SC, CH, X, na 
produção escrita de diferentes gêneros. 
(EF04LP08C) Grafar, corretamente, diferentes 
porquês (por que, por quê, porque, porquê), na 
produção escrita de diferentes gêneros. 

Morfologia 

Corresponde às 
regularidades 
morfológicas abordadas 
na habilidade EF05LP01. 

Contextualização dos 
conteúdos 

gramaticais com os 
textos 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 
4º 

(EF04LP09) Identificar na leitura de boletos, 
faturas, carnês entre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, seus elementos constituintes, 
tais como - campos, itens elencados, medidas 
de consumo, código de barras, considerando a 
situação comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do gênero, 
com autonomia. 

Compreensão em leitura 

Trata-se de uma 
habilidade complexa, 
que precisa considerar 
tanto o trabalho com as 
habilidades de leitura 
quanto as características 
de cada um dos gêneros 
do campo da vida 
cotidiana (organização 
interna; marcas 
linguísticas; conteúdo 
temático) e dos textos 
específicos a serem 
lidos. Atentar para o fato 
de que o trabalho 

Leitura com suportes 
digitais , trabalhar 

ocultação de trechos 
do texto, com acesso 

a links,, infográfico 
animados etc... 
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previsto é com 
autonomia. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 
4º 

(EF04LP10) Ler cartas de reclamação, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional, e o 
estilo do gênero, com autonomia. 

Compreensão em leitura 

Trata-se de uma 
habilidade complexa, 
que precisa considerar 
tanto o trabalho com as 
habilidades de leitura 
quanto as características 
de cada um dos gêneros 
do campo cotidiano 
(organização interna; 
marcas linguísticas; 
conteúdo temático) e 
dos textos específicos a 
serem lidos. Atentar 
para o fato de que o 
trabalho previsto é com 
autonomia. 

Atividades 
contextualizadas e 
não fragmentadas . 

Conteúdos 
gramaticais 

interagindo com 
textos estudados. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

4º 

(EF04LP11A) Planejar a produção escrita de 
cartas de reclamação, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, considerando seus 
elementos constituintes - tais como problema, 
opinião, argumentos, de acordo com a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero, com 
autonomia. 
(EF04LP11B) Produzir cartas de reclamação, 
dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana. 
(EF04LP11C) Revisar cartas de reclamação, 
dentre outros gêneros do campo da vida 

Escrita colaborativa 

Trata-se de uma 
habilidade que articula a 
produção textual com o 
gênero de cartas 
pessoais e de 
reclamação e três 
vetores do processo de 
escrita (situação/tema 
ou assunto/finalidade). 
Envolve ao menos três 
operações distintas: 
planejar, produzir e 
revisar, que podem ser 

Guiar o aluno no 
sentido de 

compreender a 
língua, o seu 

funcionamento e uso. 
Análise crítica dos 

gêneros 
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cotidiana. tratadas em momentos 
sucessivos, e significam 
organizar as ideias, 
colocá-las no papel e 
revisá-las considerando 
a situação comunicativa 
e as características do 
gênero. 

Campo da 
vida 

cotidiana 
Oralidade 4º 

(EF04LP12A) Assistir a programa infantil com 
instruções de montagem, de jogos e 
brincadeiras, dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, para a produção de tutoriais 
em áudio ou vídeo. 
(EF04LP12B) Planejar a produção de tutoriais 
em áudio ou vídeo, a partir dos programas 
assistidos. 
(EF04LP12C) Gravar tutoriais em áudio ou vídeo, 
a partir dos programas assistidos. 
(EF04LP12D) Revisar/editar tutoriais em áudio 
ou vídeo gravados a partir dos programas 
assistidos. 

Produção de texto oral 

Esta habilidade refere-se 
a reconhecer, no 
processo de leitura, 
recursos linguísticos e 
discursivos que 
constituem os gêneros 
previstos, de modo que 
seja possível empregá-
los adequadamente nos 
textos a serem 
produzidos. 

Trabalhar com 
gêneros orais da 

mesma forma que se 
propõe o trabalho 

com leitura e 
produção escrita 
compartilhando 
desde o início os 

objetivos de acordo 
com a prática social e 

de linguagem a ser 
explorada. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

4º 

(EF04LP13A) Identificar o tema/assunto, a 
estrutura composicional (lista, apresentação de 
materiais e instruções, etapas do jogo...), o 
estilo (verbos no imperativo ...) e a situação 
comunicativa na leitura de gêneros como 
instruções de jogos - digitais ou impressos.  
(EF04LP13B) Manter o tema/assunto, a 
estrutura composicional (lista, apresentação de 
materiais e instruções, etapas do jogo...), o 
estilo (verbos no imperativo ...) e a situação 
comunicativa na produção escrita de gêneros 

Forma de composição do 
texto 

Esta habilidade refere-se 
a reconhecer, no 
processo de leitura, 
recursos linguísticos e 
discursivos que 
constituem os gêneros 
previstos, de modo que 
seja possível empregá-
los adequadamente nos 
textos a serem 
produzidos. 

Oralização do texto 
escrito, com leitura 
em voz alta de um 

texto, compreensão e 
interpretação de 

textos 
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como instruções de jogos - digitais ou 
impressos.  

Campo da 
vida 

pública 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 
4º 

(EF04LP14) Compreender, em notícias - fatos, 
participantes, local e momento/ tempo - da 
ocorrência do fato noticiado. 

Compreensão em leitura 

Trata-se de uma 
habilidade complexa, que 
precisa considerar tanto o 
trabalho com as 
habilidades de leitura 
quanto as características 
da notícia (organização 
interna; marcas 
linguísticas; conteúdo 
temático). No que se 
refere ao nível de 
autonomia, os currículos 
locais podem prever se, 
ao final do ano, os alunos 
deverão alcançar o 
trabalho autônomo ou 
não. Em caso positivo, é 
importante indicar os 
procedimentos a serem 
adotados. 

Leitura com suportes 
digitais , trabalhar 

ocultação de trechos 
do texto, com acesso 

a links,, infográfico 
animados etc... 

Campo da 
vida 

pública 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 
4º 

(EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/ 
sugestões em diferentes gêneros do campo da 

vida pública. 
Compreensão em leitura 

Trata-se de uma 
habilidade complexa, 
que precisa considerar 
tanto o trabalho com 
outras habilidades de 
leitura quanto as 
características dos textos 
mencionados 
(organização interna; 
marcas linguísticas; 

Leitura compartilhada 
e autônoma 
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conteúdo temático). No 
que se refere ao nível de 
autonomia, os currículos 
locais podem prever se, 
ao final do ano, os 
alunos deverão alcançar 
o trabalho autônomo ou 
não. Em caso positivo, é 
importante indicar os 
procedimentos a serem 
adotados. 

Campo da 
vida 

pública 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

4º 

(EF04LP16A) Planejar a produção de notícias 
sobre fatos ocorridos no universo escolar - 
digitais ou impressas - para um jornal da escola, 
noticiando os fatos e seus atores, considerando 
a situação comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do gênero. 
(EF04LP16B) Produzir notícias sobre fatos 
ocorridos no universo escolar - digitais ou 
impressas - para um jornal da escola. 
(EF04LP16C) Revisar as notícias produzidas 
sobre fatos ocorridos no universo escolar - 
digitais ou impressas - para um jornal da escola. 

Escrita colaborativa 

Esta habilidade articula a 
produção de notícias a 
dois vetores do processo 
de escrita 
(situação/tema ou 
assunto) e ao 
tratamento da matéria 
de acordo com as 
convenções do gênero. 
Ela prevê a produção de 
textos do gênero notícia, 
o que envolve organizar 
as ideias e utilizar 
informações coletadas 
por pesquisa para depois 
escrever fatos do 
entorno do aluno (como 
coisas relevantes 
socialmente que 
aconteceram na escola 
ou na comunidade). 

Leitura compartilhada 
e autônoma 
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Campo da 
vida 

pública 
Oralidade 4º 

(EF04LP17A) Planejar a produção escrita de 
notícias e entrevistas para jornais radiofônicos, 
televisivos ou de internet, orientando-se por 
meio de roteiro ou anotações e demonstrando 
conhecimentos sobre esses gêneros na 
modalidade oral. 
(EF04LP17B) Produzir notícias e entrevistas para 
jornais radiofônicos, televisivos ou de internet. 
(EF04LP17C) Revisar notícias e entrevistas 
produzidas para jornais radiofônicos, televisivos 
ou de internet. 
(EF04LP17D) Oralizar notícias e entrevistas em 
jornais radiofônicos, televisivos ou de internet, 
orientando-se por meio de roteiro ou 
anotações. 

Planejamento e produção 
de texto 

A habilidade focaliza a 
produção de materiais 
jornalísticos (orais e/ou 
escritos) para diferentes 
mídias. A produção 
visada está articulada às 
características dos 
gêneros previstos. A 
habilidade requer a 
análise da mídia e dos 
textos/gêneros que nele 
circulam. Embora vise 
diretamente a produção, 
implica o planejamento 
necessário das 
atividades. 

Análise de textos em 
aula observando a 
diferença entre um 
jornal especializado 

ou um veículo voltado 
para leitores infantis. 

Campo da 
vida 

pública 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

4º 

(EF04LP18) Analisar o padrão entonacional, a 
expressão facial e corporal de âncoras, 
entrevistadores e entrevistados - em jornais 
radiofônicos e televisivos. 

Forma de composição dos 
textos 

Esta habilidade 
relaciona-se com a 
(EF05LP21), na medida 
em que prevê o estudo 
de aspectos relativos a 
comunicações orais 
(algumas entrevistas, 
vídeos de vloggers) ou 
oralizadas (fala de 
âncora ou locutor de 
notícias, por exemplo). 
Seu desenvolvimento 
possibilita a 
compreensão mais 
crítica e aprofundada 
dos textos ouvidos pelo 

Vídeos, laboratório de 
informática, celular, 

tablet 
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aluno e põe em jogo a 
relação entre entonação, 
gesticulação, olhares, 
tom de voz, expressões 
faciais, meneios de 
cabeça, de um lado, e, 
de outro, os efeitos de 
sentido assim 
produzidos, 
evidenciando valores 
éticos, estéticos e 
políticos veiculados na 
fala. 

Campo 
das 

práticas 
de estudo 

e 
pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 
4º 

(EF04LP19) Ler textos expositivos de divulgação 
científica, considerando a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional, o estilo e a finalidade do gênero. 

Compreensão em leitura 

Trata-se de uma 
habilidade complexa, 
que precisa considerar 
tanto o trabalho com as 
habilidades de leitura 
quanto as características 
de cada um dos gêneros 
(organização interna; 
marcas linguísticas; 
conteúdo temático) e 
dos textos expositivos de 
divulgação científica 
para crianças a serem 
lidos. O grau de 
autonomia esperada no 
desenvolvimento desta 
habilidade deve ser 
articulado com o 
repertório suposto para 

Revistas científicas 
Ciência Hoje para 

Crianças levando em 
conta os 

conhecimentos 
prévios dos alunos 
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o aluno no nível de 
ensino em foco. 

Campo 
das 

práticas 
de estudo 

e 
pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 
4º 

(EF04LP20) (Re)conhecer a função de gráficos, 
diagramas e tabelas em diferentes gêneros que 

requerem a apresentação de dados e 
informações de maneira objetiva. 

Imagens analíticas em 
textos 

Esta habilidade refere-se 
à necessidade de o aluno 
reconhecer que os 
textos podem ser 
compostos por 
diferentes recursos 
semióticos, os quais 
também compõem os 
sentidos do texto, 
caracterizando-o como 
multissemiótico. O grau 
de autonomia esperada 
no desenvolvimento 
desta habilidade deve 
ser articulado com o 
repertório suposto para 
o aluno no nível de 
ensino em foco. 

Estudo de textos em 
múltiplas linguagens 
digitais :memes, gifs, 

youtubers, revista 
fanzine 

,ciberpoemaec... 

Campo 
das 

práticas 
de estudo 

e 
pesquisa 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

4º 

(EF04LP21A) Planejar a produção de diferentes 
gêneros do campo das práticas de estudo e 
pesquisa, a partir de temas/assuntos de 
interesse dos estudantes, com base em 
resultados de observações e pesquisas (em 
fontes de informações impressas ou eletrônicas) 
incluindo, quando pertinente ao gênero, 
imagens, gráficos ou tabelas. 
(EF04LP21B) Produzir diferentes gêneros do 
campo das práticas de estudo e pesquisa. 
(EF04LP21C) Revisar diferentes gêneros do 

Produção de textos 

Trata-se de uma 
habilidade que articula a 
produção textual com o 
tema do interesse do 
aluno, que seja baseado 
em fontes de informação 
e pesquisa confiáveis, e 
dois vetores do processo 
de escrita 
(situação/tema ou 
assunto). Envolve ao 

Abordagem sobre 
FAKE NEWS e redes 

sociais 
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campo das práticas de estudo e pesquisa. menos três operações 
distintas: planejar, 
produzir e revisar, que 
podem ser tratadas em 
momentos sucessivos, e 
significam organizar as 
ideias, colocá-las no 
papel e revisá-las 
considerando a situação 
comunicativa e as 
características do 
gênero. 

Campo 
das 

práticas 
de estudo 

e 
pesquisa 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

4º 

(EF04LP22A) Planejar a produção de verbetes 
de enciclopédia, digitais ou impressos, com 
certa autonomia. 
(EF04LP22B) Produzir verbetes de enciclopédia, 
digitais ou impressos, com certa autonomia. 
(EF04LP22C) Revisar verbetes de enciclopédia, 
digitais ou impressos, com certa autonomia. 

Escrita autônoma 

Esta habilidade articula a 
produção textual com o 
gênero verbete de 
enciclopédia e três 
vetores do processo de 
escrita (situação/tema 
ou assunto/finalidade). 
Envolve ao menos duas 
operações distintas, que 
podem ser tratadas em 
separado: planejar e 
produzir, que significam 
organizar as ideias para 
depois colocá-las no 
papel. 

Atividades que 
envolva 

primeiramente o 
texto oral, 

compreensão e 
interpretação. 

Campo 
das 

práticas 
de estudo 

e 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

4º 

(EF04LP23A) Identificar o tema/assunto, a 
estrutura composicional (título do verbete, 
definição, detalhamento, curiosidades), o estilo 
e a situação comunicativa, na leitura de 
verbetes de enciclopédia - digitais ou impressos. 

Forma de composição dos 
textos 

Coesão e articuladores 

Esta habilidade refere-se 
a reconhecer, no 
processo de leitura, 
recursos linguísticos e 
discursivos que 

Escrita a partir das 
atividades orais. 



 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

pesquisa (EF04LP23B) Manter o tema/assunto, a 
estrutura composicional (título do verbete, 
definição, detalhamento, curiosidades), o estilo 
e a situação comunicativa, na produção escrita 
de verbetes de enciclopédia - digitais ou 
impressos. 

constituem os gêneros 
previstos, de modo que 
seja possível empregá-
los adequadamente nos 
textos a serem 
produzidos. 

Campo 
das 

práticas 
de estudo 

e 
pesquisa 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

4º 

(EF04LP24A) Identificar as características da 
estrutura composicional de tabelas, diagramas e 
gráficos, como forma de apresentação de dados 
e informações, na leitura de relatórios de 
observação e pesquisa. 
(EF04LP24B) Manter as características da 
estrutura composicional de tabelas, diagramas e 
gráficos na produção escrita de relatórios de 
observação e pesquisa. 

Forma de composição dos 
textos 

Adequação do texto às 
normas de escrita 

Esta habilidade articula-
se com a (EF03LP26) e 
refere-se — no processo 
de leitura de estudo — a 
reconhecer recursos 
discursivos definidos nos 
gêneros previstos, de 
modo que seja possível 
empregá-los 
adequadamente nos 
textos a serem 
produzidos. 

Reflexão sobre textos 
do Ler e Escrever e 
livro didático que 

permitam o 
reconhecimento dos 
recursos discursivos 
de cada gênero de 

acordo com o 
conhecimento dos 

alunos. 

Campo 
das 

práticas 
de estudo 

e 
pesquisa 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

4º 

(EF04LP25A) Planejar a produção escrita de 
verbetes de dicionário, digitais ou impressos, 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero, com certa autonomia. 
(EF04LP25B) Produzir verbetes de dicionário, 
digitais ou impressos, com certa autonomia. 
(EF04LP25C) Revisar verbetes de dicionário, 
digitais ou impressos, com certa autonomia. 

Escrita autônoma 
 

Outro aspecto 
relevante diz respeito 
aos saberes prévios e 

aos temas de 
interesse pessoal dos 

estudantes, que 
podem ser tomados 
como um ponto de 

partida das propostas 
apresentadas em sala 

de aula. 

Campo 
artístico-
literário 

Análise 
linguística/semi

ótica 
4º 

(EF04LP26) Observar, em poemas concretos, o 
formato, a distribuição das letras do texto na 
página. 

Forma de composição de 
textos poéticos visuais 

Estreitamente 
relacionada à 
(EF02LP29), esta 

Atividades com a 
coletânea de textos 
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(Ortografização) habilidade consiste no 
processo de leitura e 
estudo de textos, em: a) 
identificar a relação 
existente entre o poema 
concreto e o espaço no 
qual se insere, seja ele a 
página de um livro, de 
um site ou a tela de um 
projetor; b) analisar os 
efeitos de sentido 
produzidos pelo modo 
de ocupação desse 
espaço. O foco é a 
distribuição, o tipo e o 
tamanho das letras no 
espaço, assim como a 
diagramação. 

Campo 
artístico-
literário 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização) 

4º 
(EF04LP27) Identificar, em textos dramáticos, 
marcadores das falas das personagens e de 
cena. 

Forma de composição de 
textos dramáticos 

Esta habilidade refere-se 
a reconhecer — no 
processo de leitura e 
estudo de textos 
dramáticos — de que 
modo as falas dos 
personagens são 
marcadas: pontuação e 
rubricas de cena. Estas 
últimas são indicações 
de como devem portar-
se os atores em cena, e 
costumam vir entre 
parênteses no texto. 

Elaboração de uma 
peça teatral em 
parceria com o 

projeto de leitura e 
encenação 
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Alguns exemplos: 
(caindo em si); (sentado 
na cama); 
(interrompendo, 
sonolenta e furiosa); 
(atravessando a sala). 

 

CURRÍCULO 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 3º ANO 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

 
ANO 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE BATATAIS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO 
 

SUGESTÕES DE     
ATIVIDADES 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP01A) Compreender a função social de 
textos que circulam no campo da vida 
cotidiana (a casa, a rua, a comunidade, a 
escola) e nas mídias impressa, de massa e 
digital. 
(EF15LP01B) Reconhecer a situação 
comunicativa do texto (para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os produziu 
e a quem se destinam). 

Reconstrução das 
condições de produção e 

recepção de textos 

Entende-se por função 
social a finalidade 
comunicativa dos textos 
que circulam nos 
diversos campos de 
atuação da vida social 
em que se inserem. Uma 
notícia, por exemplo, 
tem por finalidade 
informar sobre a 
ocorrência de um fato 
relevante para a sua 
comunidade de leitores; 
uma receita tem como 
função social a 
prescrição de materiais e 
etapas para o preparo de 

 
 
 
 
 
 
 

Retomar casos 
regrados de ortografia 

com as dificuldades 
apresentadas nos 
textos produzidos 

pelos alunos. 
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um alimento. Desta 
forma, à escola cabe a 
promoção de situações 
de leitura diversas que 
considerem a função 
social dos gêneros, bem 
como a situação 
comunicativa em que se 
inserem. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º,  
2º, 
 3º, 
 4º,  
5º 

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto a ser lido (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), a partir de seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de 
produção e recepção do gênero textual, o 
suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.).  
(EF15LP02B) Confirmar antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a leitura 
gênero textual/discursivo, de acordo com as 
hipóteses realizadas. 

Estratégia de leitura 

Antes da leitura de 
qualquer gênero 
discursivo é importante 
garantir a compreensão 
de suas condições de 
produção e de recepção, 
bem como a leitura 
exploratória de títulos, 
subtítulos, fotos, 
legendas, suporte para a 
antecipação e/ou o 
levantamento de 
hipóteses sobre o que 
será lido (previsões 
sobre o conteúdo) e o 
estabelecimento de 
objetivos para a leitura 
do texto. Durante a 
leitura, essa articulação 
permitirá a inferência de 
informações implícitas e 
a verificação das 
antecipações e hipóteses 

 
 
 
 
 
 

Lista de palavras 
contextualizadas. 



 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

realizadas. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em 
textos. 

Estratégia de leitura 

As informações explícitas 
são aquelas que estão, 
literalmente, expressas 
em um texto - oral ou 
escrito - isto é, que estão 
em sua superfície. Duas 
considerações sobre o 
desenvolvimento da 
habilidade de localização 
de informações 
explícitas em um texto: a 
primeira é que ela não 
deve ocupar um espaço 
grande em sala de aula e 
a segunda é que essa 
habilidade precisa ser 
desenvolvida de maneira 
significativa, isto é, em 
situações de leitura nas 
quais há necessidade 
(função social) de se 
localizar alguma 
informação importante, 
como por exemplo, em 
uma pesquisa - a 
localização da faixa 
etária das crianças 
entrevistadas, em uma 
receita - a localização de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades 
contextualizadas e não 

fragmentadas. 
Conteúdos gramaticais 

interagindo com 
textos estudados. 
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uma medida, em uma 
reportagem - a 
localização de uma fonte 
de informação.  

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 
 5º 

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

Estratégia de leitura 

Textos multissemióticos 
são textos que envolvem 
o uso de diferentes 
linguagens, neste 
sentido, a maioria dos 
gêneros que circulam 
socialmente são 
multissemióticos, pois 
envolvem no mínimo a 
linguagem verbal e a 
visual (fotos, ilustrações, 
cores). Uma propaganda 
impressa em um 
outdoor, por exemplo, 
configura-se como um 
texto verbo-visual; essa 
mesma propaganda 
veiculada na TV, passa a 
envolver também a 
linguagem audiovisual. A 
compreensão adequada 
do texto depende da 
identificação dos efeitos 
de sentido produzidos 
pelo uso de tais recursos 
articulados ao texto 
verbal. Outros recursos 
gráfico-visuais podem 

 
 
 
Trabalho com textos, 

gibis, tirinhas, livro 
didático, ler e 

escrever. 
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ser boxes, (hiper)links, 
negrito, itálico, letra 
capitular, uso de notas 
de rodapé, imagens 
entre outros). 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

1º,  
2º,  
3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP05A) Planejar o texto que será 
produzido, com a ajuda do professor, 
conforme a situação comunicativa e as 
características do gênero. 
(EF15LP05B) Pesquisar informações 
necessárias à produção do texto, em meios 
impressos ou digitais, organizando os dados e 
as fontes pesquisadas em tópicos. 

Planejamento de texto 

Situação comunicativa: 
interlocutores (quem 
escreve/para quem 
escreve); finalidade ou 
propósito (escrever para 
quê); a circulação (onde 
o texto vai circular); o 
suporte (qual é o 
portador do texto). 
Características do 
gênero: linguagem 
(estilo); estrutura 
composicional e tema. 
O planejamento é a 
primeira etapa de 
produção textual de 
qualquer gênero 
discursivo - oral e 
escrito. Planejar diz 
respeito à organização 
prévia de ideias levando-
se em conta o contexto 
de produção e de 
recepção do texto. O 
planejamento do texto 
pode ser desmembrado 
em duas partes, a saber:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Intervenção do 
professor a partir dos 

textos produzidos 
pelos alunos. 

Utilização de uma 
chave de correção que 

contemple os 
problemas 

encontrados e a 
proposta de atividades 
pertinentes que levem 

os alunos a refletir 
sobre a língua 
portuguesa. 
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a) planejamento do 
conteúdo temático do 
texto de acordo com o 
gênero 
discursivo/textual; 
b) planejamento do 
texto parte a parte, de 
acordo com a estrutura 
composicional do 
gênero. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 
 5º 

 
(EF15LP06) Revisar o texto produzido, de 
acordo com aspectos discursivos (cortes, 
acréscimos, reformulações e correções 
relacionadas ao gênero) e aspectos linguístico-
discursivos (estudo da língua). 

Revisão de textos 

A revisão de texto é uma 
das etapas finais da 
produção textual, 
necessária ao 
aprimoramento da 
escrita. Reler e revisar 
diz respeito a observar a 
própria escrita com 
atenção a detalhes de 
edição e aprimoramento 
do texto. A revisão 
inicia-se depois de o 
texto ter sido planejado 
e escrito pelos alunos, 
tendo havido um tempo 
de distanciamento entre 
a escrita e o início da 
primeira etapa de 
revisão. Esse 
distanciamento é 
necessário para que a 
criança deixe de lado o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contextualização dos 

conteúdos gramaticais 
com os textos 
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papel de escritora do 
texto e consiga se 
colocar no papel de 
leitora crítica desse 
mesmo texto. 
Para que a revisão 
textual seja significativa 
e promova avanços nos 
conhecimentos 
discursivos e linguísticos 
dos alunos, o professor 
precisa garantir que as 
primeiras etapas de 
revisão sejam destinadas 
aos aspectos discursivos 
- coerência e gênero: o 
texto escrito representa 
o gênero proposto? O 
que precisa ser 
melhorado nele para 
que se aproxime mais do 
gênero? O texto 
apresenta todas as 
informações 
necessárias? Estas 
informações estão livres 
de contradições? Depois 
de revisado o discurso, o 
professor passa a revisar 
os recursos linguísticos 
necessários à melhoria 
da qualidade da escrita 
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do aluno: paragrafação, 
pontuação, repetição de 
palavras - coesão, 
ortografia entre outros. 
A primeira versão do 
texto não pode ser 
apagada durante as 
etapas de revisão; 
caberá ao professor o 
estabelecimento de 
marcas de revisão para 
que os alunos revisem 
seus textos sem apagá-
los e depois, na etapa da 
edição, escrevam a 
versão final. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º,  
5º 

(EF15LP07A) Editar a versão final do texto em 
suporte adequado (manual ou digital), em 
colaboração com colegas e professor. 
(EF15LP07B) Inserir à edição final do texto, 
quando for o caso, fotos, ilustrações e outros 
recursos gráficos. 

Edição de textos 

A edição é a última 
etapa da produção 
escrita de um texto, isto 
é, ela incide sobre os 
cuidados com a 
circulação/publicação do 
texto em suportes 
impressos ou digitais. É 
neste momento que o 
aluno reescreve seu 
texto eliminando todas 
as marcas de revisão 
inseridas nele. Para que 
a edição seja significativa 
é preciso que se escolha 
um suporte adequado 

 
 
 
 
 
Contextualização dos 

conteúdos gramaticais 
com os textos 



 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

para a circulação do 
texto, mesma que seja 
dentro da própria escola: 
um mural, um jornal da 
escola, uma coletânea, 
uma antologia, um 
folheto, um cartaz, uma 
folha, um blog, um site, 
uma revista etc. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP08) Utilizar software, por meio da 
exploração de recursos de texto, áudio e vídeo 
disponíveis, na edição e publicação de 
conteúdos multissemióticos . 

Utilização de tecnologia 
digital 

Os softwares mais 
comumente utilizados 
para a edição e a 
publicação de conteúdo 
são: Word, Moviemaker, 
Audacity entre outros. O 
uso de ferramentas 
digitais de edição e de 
publicação de textos 
está relacionado à etapa 
de edição da versão final 
da escrita, expressa na 
habilidade (EF15LP07). 

 
 
 
Contextualização dos 

conteúdos gramaticais 
com os textos 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º,  
5º 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de 
intercâmbio oral, com clareza.  

Oralidade 
pública/Intercâmbio 

conversacional em sala de 
aula 

Considerar, na produção 
de textos orais, as 
especificidades dos 
textos de diferentes 
gêneros 
discursivos/textuais. 
Expor oralmente o 
resultado de uma 
pesquisa realizada 
requer saberes 

 
 

 
Leitura com suportes 

digitais, trabalhar 
ocultação de trechos 

do texto, com acesso a 
links, infográfico 
animados etc... 
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diferenciados daqueles 
em que a proposta é 
opinar para tomar 
decisão coletiva, ou 
mesmo debater sobre 
aspectos controversos 
de um tema. 
Utilizar tom de voz 
audível, boa articulação 
e ritmo adequado. 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º, 
 2º, 
 3º,  
4º,  
5º 

(EF15LP10A) Ouvir a fala de professores e 
colegas, com atenção. 
(EF15LP10B) Formular perguntas pertinentes 
ao tema proposto.  
(EF15LP10C) Solicitar esclarecimentos 
referentes ao tema, sempre que necessário. 

Escuta atenta 

A escuta atenta poderá 
ser desenvolvida em 
situações comunicativas 
que envolvam gêneros 
orais como a exposição 
oral de um trabalho, a 
entrevista, a 
manifestação de opinião 
em um debate regrado 
entre outros. 

 
Atividades 

contextualizadas e não 
fragmentadas. 

Conteúdos gramaticais 
interagindo com 

textos estudados. 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º,  
5º 

(EF15LP11A) Reconhecer características da 
conversação espontânea presencial. 
(EF15LP11B) Respeitar turnos de fala, por 
meio da seleção e utilização, durante a 
conversação, de formas de tratamento 
adequadas. 
(EF15LP11C) Considerar a situação 
comunicativa e o papel social do interlocutor. 

Características da 
conversação espontânea 

A compreensão da 
situação comunicativa 
do gênero - uma 
conversa, por exemplo, é 
indispensável ao aluno 
para que desenvolva a 
habilidade em questão. 
Se a conversa é com a 
equipe gestora de uma 
escola, por exemplo, as 
escolhas de palavras 
(lexicais), de pronomes 

 
 
 
 
 

Guiar o aluno no 
sentido de 

compreender a língua, 
o seu funcionamento e 
uso. Análise crítica dos 

gêneros 
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de tratamento, 
entonação e grau de 
formalidade da 
linguagem utilizada 
serão diferentes de um 
conversa com um grupo 
de colegas da classe. 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º, 
 2º, 
 3º, 
 4º 
 5º 

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

Aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) no ato da 

fala 

Os aspectos 
paralinguísticos - direção 
do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça 
(de concordância ou 
discordância), expressão 
corporal, tom de voz 
entre outros - são como 
a pontuação nos textos 
escrito, isto é, provocam 
efeitos de sentido no 
leitor/ouvinte. 

Trabalhar com gêneros 
orais da mesma forma 

que se propõe o 
trabalho com leitura e 

produção escrita 
compartilhando desde 
o início os objetivos de 
acordo com a prática 
social e de linguagem 

a ser explorada. 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

1º,  
2º,  
3º,  
4º,  
5º 

(EF15LP13) (Re)conhecer a 
finalidade/propósito de gêneros orais, em 
diferentes situações comunicativas, por meio 
de solicitação de informações, apresentação 
de opiniões, relato de experiências etc. 

Relato oral/Registro formal 
e informal  

Oralização do texto 
escrito, com leitura em 
voz alta de um texto, 

compreensão e 
interpretação de 

textos. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

1º,  
2º,  
3º, 
 4º, 
 5º 

(EF15LP14A) Construir o sentido de histórias 
em quadrinhos e tirinhas,  
(EF15LP14B) Relacionar imagens e palavras, de 
acordo com a situação comunicativa, para 
interpretação de recursos gráficos (tipos de 
balões, de letras, onomatopeias). 

Leitura de imagens em 
narrativas visuais 

O trabalho com tiras 
precisa considerar o 
efeito de humor próprio 
desse gênero como 
essencial a sua 
compreensão. Também 
é essencial a 

 
 
 
 
Leitura com suportes 

digitais , trabalhar 
ocultação de trechos 



 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

compreensão das 
características dos 
personagens da tira para 
que se possa perceber o 
humor no texto. Assim, 
se o aluno não conhece 
a Mafalda, não poderá 
atribuir sentido às 
situações em que ela se 
coloca e à maneira como 
ela se comporta nas 
narrativas.  

do texto, com acesso a 
links,, infográfico 
animados etc... 
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CURRÍCULO 2019 
 LÍNGUA PORTUGUESA 4º ANO 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE BATATAIS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO PONTOS DE ATENÇÃO 

SUGESTÕES DE 
ATIVIDADES 

Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

3º4º  
5º 

(EF35LP01A) Ler, silenciosamente, gêneros 
textuais variados. 
(EF35LP01B) Ler em voz alta, com autonomia e 
fluência, gêneros textuais variados. 
(EF35LP01C) Compreender, por meio da 
leitura silenciosa e/ou audível, gêneros 
textuais variados. 

Decodificação/Fluência de 
leitura 

Atividades de leitura em 
voz alta precisam ser 
planejadas de maneira a 
fazerem sentido para os 
alunos, como por 
exemplo, ler em voz alta 
um texto que se deseja 
compartilhar e os 
demais colegas não o 
possuem em mãos - um 
comunicado, um conto, 
uma notícia etc., ler para 
revisar um texto, ler 
para ensaiar uma 
apresentação oral etc.  
Ler fluentemente requer 
do aluno um conjunto de 
habilidades que vão das 
relativas à aquisição do 
sistema de escrita às de 
compreensão, 
apreciação e réplica do 
leitor aos textos. Não se 
trata de oralizar o texto 
rapidamente e sem erro 
na articulação dos sons, 
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mas de ler um texto em 
voz alta sem embaraço e 
com compreensão. A 
leitura se dá na relação 
entre texto e leitor; 
assim, o texto precisa ser 
adequado às 
possibilidades e 
interesses do leitor. 

Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP02A) Selecionar livros para leitura 
individual. 
(EF35LP02B) Compartilhar opinião com 
colegas a respeito de livros lidos. 

Formação de leitor 

A habilidade trata de 
comportamentos 
leitores fundamentais, 
que implicam tanto 
saber frequentar 
espaços nos quais 
circulem materiais de 
leitura — impressos 
e/ou digitais — quanto 
estabelecer critérios de 
apreciação estética 
desses materiais, para 
possibilitar a socialização 
das opiniões com 
terceiros. Para o 
desenvolvimento desta 
habilidade, são 
fundamentais a 
frequentação de espaços 
destinados à leitura e a 
participação em 
atividades como a roda 
de leitores. 
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Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP03) Identificar a ideia central/tema do 
gênero por meio de sua compreensão global.  

Compreensão 

Trata-se de uma 
habilidade complexa, de 
redução do conteúdo do 
texto. Por meio dela, o 
aluno articula as 
informações dos 
diferentes trechos, 
identifica as partes mais 
relevantes com base em 
pistas fornecidas pelo 
próprio texto e, por 
meio desse processo de 
sumarização, identifica a 
ideia central.Para 
realizar essa tarefa, é 
necessário mobilizar 
outras habilidades, como 
as de localização, 
inferenciação e 
construção de 
informações. 

 

Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas em 
gêneros textuais. 

Estratégia de leitura 

Os sentidos dos textos 
são compostos também 
por informações 
subentendidas e/ou 
pressupostas, que, 
mesmo não estando 
explícitas, significam. 
Portanto, pode-se 
afirmar que é impossível 
compreender os textos 
sem realizar 
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inferências.Realizar uma 
inferência é estabelecer, 
no processo de leitura, 
uma ligação entre uma 
ideia expressa no texto e 
outra que o leitor pode 
ativar com base em 
conhecimentos prévios 
ou no contexto. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP05) Inferir, por meio de gêneros 
textuais, o sentido de palavras ou expressões.  

Estratégia de leitura 

Esta é uma habilidade 
diretamente relacionada 
ao desenvolvimento da 
competência lexical, ou 
seja, do domínio do 
aluno sobre os sentidos, 
a forma, as funções e os 
usos das palavras. É uma 
habilidade fundamental 
tanto para a oralidade 
quanto para a escrita, 
seja do ponto de vista da 
compreensão, seja em 
termos de produção. 

 

Todos os 
campos de 

atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de 
um gênero textual, com base em substituições 
lexicais (de substantivos por sinônimos) ou 
pronominais (uso de pronomes anafóricos – 
pessoais, possessivos, demonstrativos).  

Estratégia de leitura 

Esta habilidade consiste 
em utilizar os 
conhecimentos 
gramaticais e textuais já 
internalizados para, em 
situações epilinguísticas 
(de uso, na leitura e na 
escrita), constituir os 
sentidos do texto 
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escrito, consolidá-los 
e/ou resolver problemas 
de compreensão. Os 
recursos citados 
garantem a coesão (e a 
coerência) do texto, 
contribuindo para 
estabelecer a 
continuidade dos 
enunciados por meio da 
recuperação do 
referente. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP07) Produzir textos de diferentes 
gêneros, a partir de conhecimentos 
linguísticos (regras básicas de concordância 
nominal e verbal, pontuação) para o 
estabelecimento da coesão e da coerência. 

Construção do sistema 
alfabético/ Convenções da 

escrita 

Trata-se de uma 
habilidade complexa, 
que envolve todo um 
conjunto de habilidades 
de análise linguística e 
de conhecimentos 
específicos a elas 
associados, para serem 
adequadamente 
colocadas em produções 
textuais dos alunos. A 
habilidade poderá ser 
antecedida por outras, 
que envolvam a análise 
dos recursos citados em 
textos lidos de modo 
independente (por 
exemplo, ao analisar a 
presença de pontuação e 
os efeitos de sentido 
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decorrentes do seu uso). 
O trabalho pode ser 
previsto tanto em 
colaboração quanto com 
autonomia, 
progressivamente, a 
partir do momento em 
que os alunos 
compreendam as regras 
do sistema de escrita. 
Também nas etapas de 
revisão textual o 
trabalho de análise 
linguística pode ser 
realizado. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP08) Utilizar recursos de referenciação 
(por substituição lexical ou por pronomes 
pessoais, possessivos e demonstrativos), 
recursos lexicais (escolha de palavras) e 
articuladores de relações de sentido (tempo, 
causa, oposição, conclusão, comparação), na 
produção escrita de diferentes gêneros, de 
acordo com a situação de comunicação, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero. 

Construção do sistema 
alfabético/ Estabelecimento 

de relações anafóricas na 
referenciação e construção 

da coesão 

A coesão textual "diz 
respeito a todos os 
processos de 
sequencialização que 
asseguram (ou tornam 
recuperável) uma ligação 
linguística significativa 
entre os elementos que 
ocorrem na superfície 
textual (KOCH, 2012, 
p.18). Os principais 
fatores de coesão são: a 
referência, a 
substituição, a elipse, a 
conjunção e a coesão 
lexical. Esta habilidade 
trata, especificamente, 

 



 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

da coesão por 
referência, a conjunção 
e a lexical. A coesão por 
referência ocorre no 
texto por diferentes 
mecanismos: a. por 
referência pessoal - uso 
de pronomes pessoais e 
demonstrativos e b. por 
referência 
demonstrativa - uso de 
pronomes 
demonstrativos. A 
coesão lexical ocorre no 
texto por meio de dois 
mecanismos:a 
reiteração e a 
colocação. A reiteração 
se dá por repetição, uso 
de sinônimos, 
hiperônimos e nomes 
genéricos; A colocação 
se dá pelo uso de termos 
pertencentes a um 
mesmo campo 
semântico. A conjunção 
permite estabelecer 
relações significativas 
específicas entre 
elementos ou orações 
do texto por diferentes 
tipos de conectores e, 



 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

mas, depois, assim 
(conjunções aditiva, 
adversativa, causal, 
temporal...). 

Todos os 
campos de 

atuação 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP09) Empregar marcas de segmentação 
em função do projeto textual e das restrições 
impostas pelos gêneros: título e subtítulo, 
paragrafação, inserção de elementos 
paratextuais (notas, box, figura). 

Planejamento de 
texto/Progressão temática 

e paragrafação 

Algumas marcas de 
segmentação dos 
gêneros: em contos, o 
uso de parágrafo para 
segmentar os episódios 
do texto; em poemas, o 
uso de estrofes; em 
receitas - título, lista (de 
ingredientes e) e etapas 
(modo de preparo). 

 

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

3º, 
4º5º 

 
(EF35LP10) Identificar características 
linguístico-discursivas em gêneros do discurso 
oral, utilizados em diferentes situações 
comunicativas. 

Forma de composição de 
gêneros orais 

Gêneros do discurso 
oral: conversação 
espontânea, entrevista 
no rádio ou na TV, 
debate, noticiário etc. 
Entende-se por 
características 
discursivas aquelas 
próprias do gênero do 
discurso - uma entrevista 
oral, por exemplo, 
requer o 
estabelecimento de um 
entrevistador e um 
entrevistado e a 
intercalação entre 
perguntas e respostas, 
por exemplo; as 
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características 
linguístico-discursivas 
referem-se aos recursos 
linguísticos 
predominantes em um 
gênero. Na entrevista, 
por exemplo, há 
predominância de 
pronomes 
interrogativos, ponto de 
interrogação e ponto 
final, uso de diferentes 
formas de porquê, 
pronomes pessoais, 
tempo verbal presente 
do indicativo entre 
outras.  

Todos os 
campos de 

atuação 
Oralidade 

3º, 
4º5º 

(EF35LP11) Ouvir canções, notícias, 
entrevistas, poemas e outros gêneros orais, 
em diferentes variedades linguísticas, 
identificando características regionais e 
respeitando os diferentes grupos e culturas 
locais, rejeitando preconceitos linguísticos. 

Variação linguística 

Esta é uma habilidade 
fundamental que 
estimula a curiosidade, o 
reconhecimento e o 
respeito relativos à 
variação linguística local 
e nacional. Pressupõe a 
eleição de gêneros que 
circulem em variadas 
situações de 
comunicação. Pode 
haver impregnação com 
a escrita, como ouvir 
canções com legendas, 
participar de saraus 
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lendo e oralizando 
textos etc. Tais situações 
devem contemplar 
produções locais e de 
diferentes regiões do 
país, favorecendo o 
convívio respeitoso com 
a diversidade linguística, 
de modo a legitimar os 
diferentes falares do 
Brasil, sem sobrepor 
uma variedade à outra. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Ortografização) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP12) Consultar o dicionário para o 
esclarecimento de dúvida sobre a escrita de 
palavras, especialmente no caso de 
irregularidades ortográficas. 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

Para as regularidades 
ortográficas - diretas, 
contextuais e 
morfológico-gramaticais, 
o trabalho com a 
reflexão sobre as regras 
deve ser privilegiado. 
Para as irregularidades, 
o dicionário é uma das 
estratégias possíveis, 
sabendo-se que seu uso 
requer o ensino do 
manuseio deste suporte 
e do gênero verbete. 
Outra possibilidade de 
trabalho com 
irregularidades é a 
construção coletiva de 
listas permanentes de 
palavras que geram 
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dúvidas ortográficas, 
para a consulta pelos 
alunos. 

Todos os 
campos de 

atuação 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Ortografização) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP13) Grafar corretamente palavras de 
uso frequente (relação fonema-grafema 
irregulares e h inicial).  

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

Listas de palavras que 
começam com H podem 
ser organizadas em sala 
de aula 
permanentemente: a 
cada palavra encontrada 
nos textos com esta 
letra, registra-se o termo 
na lista, para consulta 
pelos alunos. 

 

 
Todos os 

campos de 
atuação 

 
Análise 

linguística/se
miótica 

(Ortografização) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP14) Compreender o uso de recursos 
linguístico-discursivos como pronomes 
pessoais, possessivos e demonstrativos, na 
articulação da coesão de textos de diferentes 
gêneros. 

Morfologia 

A habilidade prevê a 
identificação dos papéis 
que desempenham 
pronomes pessoais, 
possessivos e 
demonstrativos na 
constituição da coesão do 
texto. É essencial prever 
um trabalho reflexivo de 
observação, análise, 
comparação e derivação 
de regularidades no 
trabalho com as classes 
de palavras; e usar os 
saberes gramaticais como 
ferramentas de 
constituição da 
legibilidade. 

 

Campo da Produção de 3º, (EF35LP15) Argumentar em defesa de pontos Escrita colaborativa Esta habilidade consiste  
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vida 
cotidiana 

textos 
(escrita 

compartilhada 
e autônoma) 

4º5º de vista sobre tema polêmico e relacionado a 
situações vivenciadas na escola e/ou na 
comunidade.  

em expressar pontos de 
vista sobre temas 
controversos da vivência 
do aluno (como o 
bullying, o uso da 
tecnologia na sala de 
aula etc.) e argumentar 
para legitimar essas 
opiniões. A habilidade 
articula a produção de 
textos opinativos e o uso 
adequado do registro 
formal e dos recursos de 
argumentação. Convém 
considerar que a análise 
de diferentes pontos de 
vista sobre 
temas/questões 
polêmicas precede a 
emissão de opinião. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Análise 
linguística/se

miótica 
(Ortografizaçã

o) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP16A) Identificar a estrutura 
composicional e o estilo próprios de notícias, 
cartas de reclamação, dentre outros gêneros 
do campo da vida pública, inclusive em suas 
versões orais.  
(EF35LP16B) Manter a estrutura composicional 
e o estilo na produção escrita de notícias, 
cartas de reclamação, dentre outros gêneros 
do campo da vida pública. 

Forma de composição dos 
textos 

Relacionada à (EF03LP23), 
esta habilidade tem como 
foco reconhecer, no 
processo de leitura, 
recursos linguísticos e 
discursivos que 
constituem alguns 
gêneros jornalísticos, de 
modo que seja possível 
empregá-los 
adequadamente nos 
textos a serem 
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produzidos. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP17) Selecionar informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e naturais, 
em textos que circulam em meios impressos 
ou digitais, com o apoio do professor. 

Pesquisa 

 
Esta habilidade focaliza o 
trabalho de busca e 
seleção de textos sobre 
fenômenos sociais e 
naturais digitais e 
impressos. Isso supõe a 
discussão de 
procedimentos e de 
critérios de seleção dos 
textos nos diferentes 
ambientes, sempre com 
auxílio do professor, 
considerando tanto a 
especificidade de salas 
de leitura, bibliotecas 
escolares, públicas e 
pessoais, quanto 
ambientes digitais. 

 

Campo da 
vida 

cotidiana 
Oralidade 

3º, 
4º5º 

(EF35LP18A) Escutar, com atenção, 
apresentações de trabalhos realizadas por 
colegas. 
(EF35LP18B) Formular perguntas, sempre que 
necessário. 
(EF35LP18C) Solicitar de esclarecimentos, 
sempre que necessário. 

Escuta de textos orais 

A habilidade tem como 
foco a escuta atenta e 
responsiva de 
apresentações orais em 
contexto escolar. A 
escuta — que tem como 
finalidade primeira a 
compreensão do texto 
oral — dá suporte tanto 
à formulação de 
perguntas para 
esclarecimentos, por 
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exemplo, quanto à 
construção de 
respostas/explicações, 
considerando o uso 
progressivo de 
justificativas para a 
emissão de opinião. 

Campo da 
vida 

cotidiana 
Oralidade 

3º, 
4º5º 

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

Compreensão de textos 
orais 

Os gêneros anotação e 
lista, por exemplo, são 
próprios a esta 
finalidade de registro de 
informações 
importantes. 

 

Campo da 
vida 

cotidiana 
Oralidade 

3º, 
4º5º 

(EF35LP20A) Expor trabalhos ou pesquisas 
escolares, em sala de aula, com apoio de 
recursos multissemióticos (imagens, diagrama, 
tabelas etc.). 
(EF35LP20B) Adequar o tempo de fala para a 
exposição de pesquisas escolares, em sala de 
aula.  

Planejamento de texto oral 
Exposição oral 

A habilidade tem como 
foco a exposição oral de 
pesquisas em contexto 
escolar. E requer o 
estudo de textos desse 
gênero, de modo a 
permitir ao aluno 
reconhecer a articulação 
entre a fala e o uso de 
roteiro escrito e recursos 
multissemióticos 
próprios ou compatíveis 
com o gênero previsto. 

 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP21A) Ler textos literários de diferentes 
gêneros, com ou sem ilustrações, de forma 
autônoma. 
(EF35LP21B) Compreender textos literários de 
diferentes gêneros, com ou sem ilustrações, 
estabelecendo preferências por gêneros, 

Formação do leitor literário 

Trata-se de uma 
habilidade complexa. 
Para o seu 
desenvolvimento, é 
importante considerar: 
a) o trabalho com as 
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temas, autores. habilidades de leitura 
como um todo; b) o 
caráter não utilitário 
(lúdico/estético) dos 
textos literários; c) as 
características de 
gêneros literários 
diversos, inclusive 
dramáticos e poéticos. A 
formulação da 
habilidade pressupõe o 
planejamento curricular 
de níveis menores de 
autonomia nos dois 
primeiros anos e de 
estratégias didáticas 
capazes de conduzir à 
autonomia nos três 
últimos. 
 

Campo da 
vida 

pública 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP22) (Re)conhecer o uso de diálogos em 
gêneros do campo artístico-literário, 
observando os efeitos de sentido de verbos de 
enunciação e de variedades linguísticas no 
discurso direto (fala dos personagens). 

Formação do leitor 
literário/ Leitura 
multissemiótica 

O foco dessa habilidade 
é a apreensão, pelo 
aluno leitor, dos efeitos 
de sentido produzidos 
em textos narrativos 
por: a) verbos 
introdutórios da fala de 
terceiros (verbos de 
enunciação ou dicendi) 
em casos de discurso 
citado (discurso direto; 
indireto; indireto livre); 
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b) uso de variedades 
linguísticas na 
representação dessas 
falas no discurso direto. 
O desenvolvimento 
dessa habilidade é 
fundamental para a 
compreensão do caráter 
e da dinâmica de 
personagens numa 
trama, assim como da 
organização textual da 
narrativa. Mas 
pressupõe um trabalho 
prévio tanto com o 
discurso citado quanto 
com variação linguística. 

Campo da 
vida 

pública 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(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. 

Apreciação estética/Estilo 
 

 

Campo da 
vida 

pública 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP24) Identificar a finalidade 
comunicativa de textos dramáticos, sua 
organização por meio de diálogos entre 
personagens e os marcadores das falas e de 
cena. 

Textos dramáticos 

 
Esta é uma habilidade 
complexa, que envolve: 
a) o desenvolvimento 
das habilidades de 
leitura como um todo; b) 
o caráter não utilitário 
(lúdico/estético) dos 
textos literários; c) as 
características dos 
diferentes gêneros 
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dramáticos. A 
formulação da 
habilidade supõe tanto a 
formação de um 
repertório literário 
específico como a 
previsão curricular de 
estratégias didáticas que 
progridam da leitura 
colaborativa para a 
autônoma, ao longo dos 
três últimos anos. 

Campo da 
vida 

pública 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

3º, 
4º5º 

(EF35LP25A) Planejar a produção escrita de 
contos, fábulas, lendas, dentre outros gêneros 
do campo artístico-literário, mantendo os 
elementos próprios das narrativas ficcionais: 
narrador, personagem, enredo, tempo, espaço 
e ambiente. 
(EF35LP25B) Produzir contos, fábulas, lendas, 
dentre outros gêneros do campo artístico-
literário. 
(EF35LP25C) Usar marcadores de tempo, 
espaço e de fala de personagens na produção 
escrita. 
(EF35LP25D) Revisar contos, fábulas, lendas 
etc., dentre outros gêneros do campos 
artístico-literário, com certa autonomia.  

Escrita autônoma e 
compartilhada 

Esta habilidade é mais 
complexa, pois envolve 
produzir narrativas de 
conteúdo temático, o 
que pode ser planejado 
de forma coletiva ou 
mais autônoma, 
garantindo progressão 
vertical no ano. Ela prevê 
que o aluno se utilize de 
recursos de descrição e 
narração para criar esses 
textos. A habilidade se 
relaciona à (EF15LP05) e 
(EF02LP27). 
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CURRÍCULO 2019  
MATEMÁTICA 4º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DO 

CURRÍCULO DE BATATAIS 
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
PONTOS DE ATENÇÃO 

 
SUGESTÃO DE ATIVIDADES 

Números 4º 
(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais 
até a ordem de dezenas de milhar, 

Sistema de 
numeração decimal: 

leitura, escrita, 
comparação e 
ordenação de 

números naturais de 
até cinco ordens. 

Ao tratar dos números naturais 
deve-se promover a 
oportunidade para a 
investigação das regularidades 
do sistema de numeração, 
contribuindo para a 
aprendizagem significativa. 
Nesse sentido, desenvolver 
atividades que contribuam para 
a organização e ordenação dos 
números em escala ascendente 
e descendente. 
Explorar o quadro de ordens e 
classes com o intuito de 
compreender a estrutura do 
sistema de numeração decimal 
e de perceber que a utilização 
do quadro contribui para a 
leitura de números. 

 
 

Números 4º 

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, 
que todo número natural pode ser escrito por meio de 
adições e multiplicações por potências de dez, para 
compreender o sistema de numeração decimal e 
desenvolver estratégias de cálculo. 

Composição e 
decomposição de um 

número natural de 
até cinco ordens, por 

meio de adições e 
multiplicações por 
potências de 10. 
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Números 4º 

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com 
números naturais envolvendo adição e subtração, 
utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo 
mental e algoritmos, além de fazer estimativas do 
resultado. 

Propriedades das 
operações para o 

desenvolvimento de 
diferentes estratégias 

de cálculo com 
números naturais. 

A elaboração de situações-
problema deve ser trabalhada a 
partir das vivências dos alunos, 
as propostas devem seguir um 
encaminhamento para 
construção da habilidade. Uma 
proposta adequada seria em 
duplas, os alunos os problemas, 
depois fazer a troca com outras 
duplas para resolverem as 
diversas situações, fazendo a 
socialização considerando 
pontos importantes sobre a 
escrita e os dados do problema. 

  
 
 

Números 4º 
(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e 
subtração, bem como entre multiplicação e divisão, 
para ampliar as estratégias de cálculo. 

Propriedades das 
operações para o 

desenvolvimento de 
diferentes estratégias 

de cálculo com 
números naturais. 

Nesse sentido o trabalho deve 
ser em conjunto com as quatro 
operações para que o aluno 
perceba as relações entre elas. 
Inicialmente as atividades de 
caráter exploratório, para que 
os alunos façam hipóteses e na 
sequência o professor pode 
fazer a formalização dessas 
relações. 
Propor situações-problema 
entre números naturais, por 
meio do uso de tabelas que 
contribuam para a percepção 
da relação de 
proporcionalidade e 
regularidades. 
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Números 4º 
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações 
para desenvolver estratégias de cálculo. 

Propriedades das 
operações para o 

desenvolvimento de 
diferentes estratégias 

de cálculo com 
números naturais. 

  

 
 

Números 4º 

(EF04MA06) Resolver e elaborar situações-problema 
envolvendo diferentes significados da multiplicação 
(adição de parcelas iguais, organização retangular e 
proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, 
como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 
 

Problemas 
envolvendo 
diferentes 

significados da 
multiplicação e da 
divisão: adição de 

parcelas iguais, 
configuração 
retangular, 

proporcionalidade, 
repartição equitativa 

e medida. 

A estrutura multiplicativa 
envolve diferentes raciocínios 
que estão relacionados a 
diferentes situações, situações 
associadas à ideia de 
multiplicação comparativa, 
situações associadas à 
comparação entre razões, e 
que envolvem a ideia de 
proporcionalidade mais 
comuns no cotidiano; situações 
associadas à configuração 
retangular e situações 
associadas à ideia 
combinatória. Ao propor 
problemas é importante 
abordar esses diferentes 
significados, desenvolver 
atividades com os diferentes 
significados da multiplicação, 
explorando as diversas 
situações para que se ampliem 
as possibilidades de resolução. 
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Números 4º 

(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão 
cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, 
envolvendo os significados de repartição equitativa e 
de medida, utilizando estratégias diversas, como 
cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

Problemas 
envolvendo 
diferentes 

significados da 
multiplicação e da 
divisão: adição de 

parcelas iguais, 
configuração 
retangular, 

proporcionalidade, 
repartição equitativa 

e medida. 

A estrutura multiplicativa 
envolve diferentes raciocínios 
que estão relacionados a 
diferentes situações, situações 
associadas à ideia de 
multiplicação comparativa, 
situações associadas à 
comparação entre razões, e 
que envolvem a ideia de 
proporcionalidade mais 
comuns no cotidiano; situações 
associadas à configuração 
retangular e situações 
associadas à ideia 
combinatória. Ao propor 
problemas é importante 
abordar esses diferentes 
significados, desenvolver 
atividades com os diferentes 
significados da multiplicação, 
explorando as diversas 
situações para que se ampliem 
as possibilidades de resolução. 

 

Números 4º 

(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou 
material manipulável, problemas simples de contagem, 
como a determinação do número de agrupamentos 
possíveis ao se combinar cada elemento de uma 
coleção com todos os elementos de outra, utilizando 
estratégias e formas de registro pessoais. 

Problemas de 
contagem. 

Desenvolver a contagem por 
meio de materiais concretos, 
usando situações do cotidiano; 
envolvendo agrupamento para 
otimizar a contagem. Propor 
problemas de contagem 
simples, observando os 
esquemas que os alunos 
elaboram. 
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Números 4º 

(EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias mais 
usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como unidades 
de medida menores do que uma unidade, utilizando a 
reta numérica como recurso. 

Números racionais: 
frações unitárias mais 
usuais (1/2, 1/3, 1/4, 
1/5, 1/10 e 1/100); 

Ao trabalhar com as frações de 
uso frequente desenvolver 
atividades que envolvam a ideia 
de pare-todo considerando as 
grandezas contínuas e as 
grandezas discretas. 

  
 
 

Números 4º 

(EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema de 
numeração decimal podem ser estendidas para a 
representação decimal de um número racional e 
relacionar décimos e centésimos com a representação 
do sistema monetário brasileiro. 

Números racionais: 
representação 
decimal para 

escrever valores do 
sistema monetário 

brasileiro. 
Números racionais: 

relações entre 
representação 

fracionária e decimal, 
reconhecer a 

representação 
decimal para 

escrever valores do 
sistema monetário 

brasileiro. 

Para estabelecer a relação 
entre as representações 
fracionárias e decimais, é 
possível fazer uso da 
calculadora para verificação de 
resultados, observando as 
diferentes representações de 
um mesmo número. 

 
 

Álgebra 4º 
(EF04MA11) Identificar regularidades em sequências 
numéricas compostas por múltiplos de um número 
natural. 

Sequência numérica 
recursiva formada 

por múltiplos de um 
número natural. 

Desenvolver atividades que 
tenha como essência o 
raciocínio, iniciando com 
atividades simples, como por 
exemplo o dobro, o triplo, 
números consecutivos. 
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Álgebra 4º 

(EF04MA12) 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. 

Sequência numérica 
recursiva formada 
por números que 
deixam o mesmo 

resto ao ser divididos 
por um mesmo 
número natural 

diferente de zero. 

A variedade de situações de 
aprendizagem que podemos 
considerar durante o 
desenvolvimento do 
pensamento algébrico inclui:a 
descoberta de padrões e 
regularidades, tanto numéricos, 
como geométricos (3, 6, 9, _ , _ 
, 18, _ , _ )  a representação de 
valores desconhecido. 

 
 

Álgebra 4º 

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações, 
utilizando a calculadora quando necessário, as relações 
inversas entre as operações de adição e de subtração e 
de multiplicação e de divisão, para aplicá-las na 
resolução de problemas. 

. Relações entre 
adição e subtração e 
entre multiplicação e 

divisão 

A calculadora é um recurso que 
pode ser utilizado como 
verificação de controle de 
resultados, para que o aluno 
possa fazer investigações e 
buscar caminhos para 
compreender as relações 
inversas entre as operações. 

 
 
 
 

Álgebra 4º 

(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de 
exemplos, que a relação de igualdade existente entre 
dois termos permanece quando se adiciona ou se 
subtrai um mesmo número a cada um desses termos. 

Propriedades da 
igualdade. 

Para que o aluno reconheça a 
igualdade o professor pode 
apresentar algumas sequências 
e solicitar que descubram o 
próximo número e então a 
partir das hipóteses dos alunos 
questionar qual a regra para 
continuar a sequência e 
estabelecer a igualdade; 
O número desconhecido por 
ser explorado ao elaborar 
sequências de números 
segundo uma lei de formação 
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e/ou a investigar regularidades 
em sequências e em tabelas de 
números, criadas pelos alunos. 
Esse processo também 
contribui para o 
desenvolvimento do raciocínio 
algébrico. 

Álgebra 4º 
(EF04MA15) Determinar o número desconhecido que 
torna verdadeira uma igualdade que envolve as 
operações fundamentais com números naturais. 

Propriedades da 
igualdade. 

Para que o aluno reconheça a 
igualdade o professor pode 
apresentar algumas sequências 
e solicitar que descubram o 
próximo número e então a 
partir das hipóteses dos alunos 
questionar qual a regra para 
continuar a sequência e 
estabelecer a igualdade; 
O número desconhecido por 
ser explorado ao elaborar 
sequências de números 
segundo uma lei de formação 
e/ou a investigar regularidades 
em sequências e em tabelas de 
números, criadas pelos alunos. 
Esse processo também 
contribui para o 
desenvolvimento do raciocínio 
algébrico. 
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Geometria 4º 

(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de 
pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas 
quadriculadas e representações como desenhos, 
mapas, planta baixa e croquis, empregando termos 
como direita e esquerda, mudanças de direção e 
sentido, intersecção, transversais, paralelas e 
perpendiculares. 

. Localização e 
movimentação: 

pontos de referência, 
direção e sentido 

Paralelismo e 
perpendicularismo 

As atividades podem ser 
desenvolvidas por meio de 
situações-problema nas quais é 
considerado o contexto real da 
vida cotidiana do aluno. 
Contemplar as noções básicas 
de localização ou 
movimentação tendo como 
referência algum ponto inicial 
em croquis, itinerários, 
desenhos de mapas ou 
representações gráficas, 
utilizando um ou vários 
comandos (esquerda, direita, 
giro, acima, abaixo, ao lado, na 
frente, atrás, perto). Usar a 
oralidade para que os alunos 
possam falar do trajeto e 
depois fazer a representação 
ou vice-versa. 

 
 
 

Geometria 4º 

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas 
planificações e analisar, nomear e comparar seus 
atributos, estabelecendo relações entre as 
representações planas e espaciais. 

. Figuras geométricas 
espaciais (prismas e 

pirâmides): 
reconhecimento, 
representações, 
planificações e 
características. 

Desenvolver atividades por 
meio de materiais concretos, 
montar os sólidos e planificá-
los para que os alunos 
percebam as relações e 
identificando seus elementos. 

 
 

Geometria 4º 
(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos em 
figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros 
ou softwares de geometria. 

Ângulos retos e não 
retos: uso de 
dobraduras, 
esquadros e 

softwares 
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Geometria 4º 

(EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em 
figuras e em pares de figuras geométricas planas e 
utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o 
uso de malhas quadriculadas e de softwares de 
geometria. 

Simetria de reflexão.    
 
 

Grandezas 
e medidas 

4º 

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo 
perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades 
de medida padronizadas mais usuais, valorizando e 
respeitando a cultura local. 

Medidas de 
comprimento, massa 

e capacidade: 
estimativas, 
utilização de 

instrumentos de 
medida e de 

unidades de medida 
convencionais mais 

usuais. 

As atividades podem ser 
desenvolvidas por meio de 
instrumentos não 
convencionais para que os 
alunos observem a necessidade 
da utilização de uma medida 
padrão. 

  

Grandezas 
e medidas 

4º 

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar área de figuras 
planas desenhadas em malha quadriculada, pela 
contagem dos quadradinhos ou de metades de 
quadradinho, reconhecendo que duas figuras com 
formatos diferentes podem ter a mesma medida de 
área. 

Áreas de figuras 
construídas em 

malhas 
quadriculadas. 

  
 
 
 

Grandezas 
e medidas 

4º 

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de 
tempo em horas, minutos e segundos em situações 
relacionadas ao seu cotidiano, como informar os 
horários de início e término de realização de uma tarefa 
e sua duração. 

. Medidas de tempo: 
leitura de horas em 
relógios digitais e 

analógicos, duração 
de eventos e relações 

entre unidades de 
medida de tempo. 

Há uma grande variedade de 
modelos de relógios, para essa 
habilidade, é possível 
desenvolver atividades que 
explorem essas variedades, 
como o relógio de ponteiro, 
relógio digital, a ampulheta, 
inclusive fazendo uso da 
História da Matemática. 
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Grandezas 
e medidas 

4º 

(EF04MA23) Reconhecer temperatura como grandeza e 
o grau Celsius como unidade de medida a ela associada 
e utilizá-lo em comparações de temperaturas em 
diferentes regiões do Brasil ou no exterior ou, ainda, 
em discussões que envolvam problemas relacionados 
ao aquecimento global. 

Medidas de 
temperatura em grau 

Celsius: construção 
de gráficos para 

indicar a variação da 
temperatura (mínima 

e máxima) medida 
em um dado dia ou 
em uma semana. 

É possível desenvolver 
atividades com o uso de 
termômetros diferentes para 
explorar a leitura e o 
reconhecimento das unidades 
de medida; 
Explorar a temperatura por 
meio de notícias ou ainda 
coletar dados a partir de uma 
pesquisa, consolidar os dados e 
elaborar os gráficos. 

  
 
 

Grandezas 
e medidas 

4º 

(EF04MA24) Registrar as temperaturas máxima e 
mínima diárias, em locais do seu cotidiano, e elaborar 
gráficos de colunas com as variações diárias da 
temperatura, utilizando, inclusive, planilhas eletrônicas. 

Medidas de 
temperatura em grau 

Celsius: construção 
de gráficos para 

indicar a variação da 
temperatura (mínima 

e máxima) medida 
em um dado dia ou 
em uma semana. 

É possível desenvolver 
atividades com o uso de 
termômetros diferentes para 
explorar a leitura e o 
reconhecimento das unidades 
de medida; 
Explorar a temperatura por 
meio de notícias ou ainda 
coletar dados a partir de uma 
pesquisa, consolidar os dados e 
elaborar os gráficos. 

 
 

Grandezas 
e medidas 

4º 

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam situações de compra e venda e formas de 
pagamento, utilizando termos como troco e desconto, 
enfatizando o consumo ético, consciente e responsável. 

Problemas utilizando 
o sistema monetário 

brasileiro; 
Situações-problema 
utilizando o sistema 
monetário brasileiro. 

  
 
 
 



 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

Probabilid
ade e 
estatística 

4º 

(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios 
cotidianos, aqueles que têm maior chance de 
ocorrência, reconhecendo características de resultados 
mais prováveis, sem utilizar frações. 

Análise de chances 
de eventos aleatórios 

  
 
 

Probabilid
ade e 

estatística 
4º 

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas 
simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas 
ou pictóricos, com base em informações das diferentes 
áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese 
de sua análise. 

Leitura, interpretação 
e representação de 

dados em tabelas de 
dupla entrada, 

gráficos de colunas 
simples e agrupadas, 
gráficos de barras e 
colunas e gráficos 

pictóricos 

Para essa habilidade, é possível 
utilizar temas como coletar e 
organizar dados sobre medidas 
de massa, usando gráficos de 
linhas, de colunas ou de barras, 
partir de um contexto ou uma 
situação-problema. 

  
 
 
 

Probabilida
de e 

estatística 
4º 

(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas e numéricas e organizar dados coletados por 
meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, 
com e sem uso de tecnologias digitais. 

Diferenciação entre 
variáveis categóricas e 
variáveis numéricas; 

Coleta, classificação e 
representação de 
dados de pesquisa 

realizada 

Para essa habilidade, é possível 
utilizar temas como coletar e 
organizar dados sobre medidas de 
comprimento, gráfico de setores e 
de linhas, a partir de um contexto 
ou uma situação-problema. 

  
 
 

Probabilida
de e 

estatística 
4º 

 
 
 

Leitura, interpretação e 
representação de 
dados em tabelas, 
representados em 
gráfico de linhas 

 

 

Probabilida
de e 

estatística 
4º  

Leitura, interpretação e 
representação de 
dados em tabelas, 
representados em 
gráfico de setores. 
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CURRÍCULO 2019 
ARTE 4 ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DO 

CURRÍCULO DE BATATAIS 
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
PONTOS DE ATENÇÃO 

 
SUGESTÃO DE ATIVIDADE 

Artes 
visuais 

4º 

(EF15AR01D) Conhecer, identificar e apreciar obras de 
arte de diferentes modalidades, autores, épocas, 
países e culturas, cultivando a percepção, o imaginário, 
a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Contextos e práticas 
 

 

Artes 
visuais 

4º 
(EF15AR02D) Conhecer, identificar, interpretar e 
explorar elementos constitutivos das artes visuais. 

Elementos da 
linguagem 

Elementos constitutivos: 
(ponto, linha, forma, cor, 
espaço, movimento, texturas, 
luz, sombra, formas, 
dimensões, figura etc.) 

 

Artes 
visuais 

4º 

(EF15AR03B) Conhecer (re) produções de obras de arte 
de diferentes autores, épocas, países, culturas, 
reconhecendo,analisando e refletindo sobre a 
influência de distintas matrizes estéticas e culturais das 
artes visuais nas manifestações artísticas das culturas 
pessoais , coletivas e colaborativas locais, regionais, 
nacionais e internacionais.  

Matrizes estéticas e 
culturais 

Influência de distintas matrizes 
estéticas e culturais presentes 
nas artes visuais: (Indígena, 
Africana, Europeia etc.) 

 

Artes 
visuais 

4º 

(EF15AR04D) Conhecer, apreciar e explorar diferentes 
modalidades das artes visuais, experimentando e 
utilizando de forma consciente materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não 
convencionais. 

Materialidades 

Modalidades de expressão das 
artes visuais: (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia etc.) 
uso sustentável: Usados de 
forma consciente - requer a 
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noção de que os recursos são 
limitados, e por isso devem ser 
usados de forma adequada. 

Artes 
visuais 

4º 

(EF15AR05D) Experimentar, organizar e analisar 
processos de criação em artes visuais de modo 
individual, coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da comunidade. 

Processos de criação 
Processos de criação: fazer 

artístico 

 

Artes 
visuais 

4º 

(EF15AR06D) Dialogar sobre o que produz 
artisticamente, assim como realizar leituras autorais 
das produções dos colegas e de alguns artistas, 
percebendosemelhanças e diferenças, e que, por meio 
da arte é possível expressar ideias e sentimentos. 

Processos de criação 

Sentidos Plurais = Observar, 
interpretar e refletir sobre seu 
processo de criação, assim 
como realizar leituras autorais 
das produções dos colegas e de 
alguns artistas; perceber 
semelhanças e diferenças 
(dentro de um mesmo tema); 
perceber que a arte também é 
linguagem, e que, por meio 
dela é possível expressar suas 
ideias e sentimentos; 

 

Artes 
visuais 

4º 
(EF15AR07D) Conhecer algumas categorias do sistema 
das artes visuais. 

Sistemas da 
linguagem 

Sistema das Artes Visuais: 
(museus, galerias, instituições, 
artistas, artesãos, curadores 
etc.) 

 

Dança 4º 

(EF15AR08D) Conhecer, experimentar e apreciar 
formas distintas da dança presentes na cultura local e 
em outras culturas, em diferentes contextos, 
cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório corporal. 

Contextos e práticas 

Formas distintas de 
manifestações da dança: 
(Zumba, Ballet Romântico, 
Samba, Funk etc) 
Diferentes Contextos: 
(geográfico; situacional; festas; 
religioso etc)  
cultivar = desenvolver, apurar, 
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formar, melhorar, nutrir 

Dança 4º 

(EF15AR09D) Vivenciar eexplorar os diferentes tecidos 
corporais (a pele, as estruturas ósseas e articulares, os 
músculos) percebendo e se apropriando da 
constituição do próprio CORPO como um sistema vivo, 
dinâmico e expressivo, estabelecendo relações entre 
as partes e destas com o todo corporal na construção 
do movimento dançado. 

Elementos da 
linguagem 

Tecidos corporais: (a pele, as 
estruturas ósseas e articulares, 

os músculos) 
Construção do movimento 

dançado: processos de criação 
em dança 

movimento dançado: Dança 

 

Dança 4º 

(EF15AR10D) Conhecer, pesquisar, experimentar e 
apropriar-se do MOVIMENTO em seus diferentes 
aspectos expressivos, estruturais e dinâmicos, 
experimentando diferentes formas de orientação no 
espaço e ritmos de movimento na construção do 
movimento dançado. 

Elementos da 
linguagem 

Aspectos expressivos: 
(amplitude; intensidade; 

"Brilho" etc) 
Aspectos estruturais: 

(Equilíbrio, desequilíbrio, 
Gestos etc) 

Aspectos dinânicos: (energia, 
organização, ágilidadeetc) 
Formas de orientação no 
espaço: (deslocamentos, 

planos, direções, caminhos 
etc.) 

Ritmos de movimento: (lento, 
moderado e rápido) 

Movimento dançado: a prória 
dança 

 

Dança 4º 

(EF15AR11D) Conhecer, pesquisar, experimentar, 
explorar, organizar e improvisar movimentos dançados 
de modo individual, coletivo e colaborativo, 
considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e 
expressivos dos elementos constitutivos do 
movimento, com base nos códigos de dança. 

Processos de criação 

Aspectos estruturais, dinâmicos 
e expressivos; (Formas de 

orientação no espaço; ritmo; 
intensidade. deslocamentos, 
planos, direções, caminhos 

etc.) 
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elementos constitutivos do 
movimento; (peso, tempo, 

espaço e fluência ) 
códigos da dança: 

especificidade de cada ritmo 

Dança 4º 

(EF15AR12D) Dialogar, com respeito e sem 
preconceito, sobre suas experiências pessoais e 
coletivas em dança vivenciadas na escola, como fonte 
para a construção de vocabulários e repertórios 
próprios. 

Processos de criação 
/ Contextos e 

práticas 

Dialogar: (Rodas de conversa 
(antes e depois) 

Respeito: (Regras de 
convivência; demonstração de 

cortesia, atenção, 
consideração, interesse etc)  

Preconceito: (ideia, opinião ou 
sentimento, geralmente hostil 
e generalizado, formado sem 

conhecimento abalizado, 
ponderação ou razão.) 

> Esta habilidade está implícita 
na habilidade (EF15AR06) 

"construção de vocabulário e 
repertório próprios" 

 

Música 4º 

(EF15AR13D) Conhecer, categorizar e apreciar 
criticamente diversas formas e gêneros de expressão 
musical, (re)conhecendo e analisando as funções da 
música em diversos contextos de circulação, em 
especial, aqueles da vida cotidiana. 

Contextos e práticas 

Formas e gêneros de expressão 
musical: (música clássica, 
contemporânea, popular - 

categorias pop, mpb, hip hop 
etc) 

contextos de circulação: 
familiar, comercial, regional, 

meios digitais etc 
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Música 4º 
(EF15AR14D) Conhecer, apreciar, perceber e explorar 
os elementos do som e elementos constitutivos da 
música. 

Elementos da 
linguagem /  

Contextos e práticas 

Elementos do som: (altura, 
duração, intensidade e timbre); 

elementos constitutivos da 
música: (melodia, ritmo e 

harmonia); 
"Por meio de":  jogos, 
brincadeiras, canções 

"práticas diversas": percussão 
corporal, por exemplo 

 os dois últimos tópicos ficam 
reservados aos materiais de 

apoio curricular 

 

Música 4º 

(EF15AR15D) Conhecer, pesquisar e explorar fontes 
sonoras diversas,reconhecendo características dos 
elementos constitutivos do som, da música e 
características de instrumentos musicais variados. 

Materialidades 

fontes sonoras diversas: sons 
corporais, naturais, objetos do 
cotidiano, instrumentos 
musicais 
instrumentos musicais 
variados: convencionais e não 
convencionais 
objeto: coisa material que pode 
ser percebida pelos sentidos. 
Características de 
instrumentos: corda, sopro, 
metal, percussão 

 

Música 4º 

(EF15AR16D) Conhecer, pesquisar, diferenciar e 
explorar diferentes formas, procedimentos e técnicas 
de notação e registro musicalconvencional e não 
convencional. 

Notação e registro 
musical 

Notação convencional: Sistema 
de notação ocidental 
registro musical convencional e 
não convencional: 
(representação gráfica de sons - 
onomatopeias, partituras, 
áudio, audiovisual etc). 
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Música 4º 
(EF15AR17D) Pesquisar, conhecer e experimentar 
improvisações e composições e sonorização de 
histórias de modo individual, coletivo e colaborativo. 

Processos de criação 

Sonoplastia: técnica baseada na 
utilização de recursos sonoros 
(voz, música, 
ruídos,instrumentos musicais 
convencionais e não 
convencionais, efeitos acústicos 
e digitais etc.)  
instrumentos musicais não 
convencionais: (qualquer coisa 
que possa ser utilizada de 
forma a compor o ambiente 
sonoro de uma improvisação 
ou composição musical; 
instrumentos raramente 
utilizados; únicos) 

 

Teatro 4º 

(EF15AR18D) Conhecer, pesquisar, diferenciar e 
apreciar formas distintas de manifestações do teatro, 
presentes em diferentes contextos, cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e 
o repertório ficcional. 

Contextos e práticas 

"formas distintas de 
manifestações do teatro; 
(comédia, drama, bonecos; 
sombras etc) 
"diferentes contextos"; (social, 
político, histórico etc) 
"ver e ouvir" - excludente 
"histórias dramatizadas" - é a 
própria apresentação teatral 
cultivar = desenvolver, apurar, 
formar, melhorar, nutrir 
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Teatro 4º 
(EF15AR19D) Perceber teatralidades na vida cotidiana, 
identificando elementos teatrais 

Elementos da 
linguagem 

As teatralidades na vida 
cotidiana são indissociáveis dos 
elementos teatrais 
Elementos teatrais: 
(entonações de voz, 
fisicalidades, personagens, 
figurino, adereços etc) 
Narrativas: história, conto, 
caso, lenda, fábula, prosa, 
ficção etc. 

 

Teatro 4º 

(EF15AR20D) Expressar-se de forma autoral, coletiva e 
colaborativa em processos de criação teatral, 
explorando teatralidades e pesquisando diferentes 
matrizes estéticas e culturais. 

Processos de criação 

Processos em teatro = 
processos de criação teatral 
Teatralidades:( A teatralidade é 
indissociáveis dos elementos 
teatrais - Elementos teatrais: 
(entonações de voz, 
fisicalidades, personagens, 
figurino, adereços etc) 
improvisação = meio 
explorando elementos de 
diferentes matrizes estéticas e 
culturais: (máscaras, figurinos, 
pintura corporal, adereços etc). 

 

Teatro 4º 

(EF15AR21D) Compor e encenar acontecimentos 
cênicos, ressignificando objetos e fatos, exercitando a 
imitação e o faz de conta, de forma intencional e 
reflexiva, a partir de diferentes estímulos 

Processos de criação 

"experimentando-se no lugar 
do outro" = imitação/faz de 

conta;  
acontecimentos cênicos = 

cenas; improvisações,  
"diferentes estímulos": 

músicas, imagens, textos ou 
outros pontos de partida 
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Teatro 4º 
(EF15AR22D) Explorar elementos básicos da linguagem 
teatral, em processos de criação de personagens, 
identificando estereótipos e dialogando sobre eles. 

Processos de criação 

Estratégias para a construção 
de personagens: jogos, 

improvisação etc 
estereótipos: (clichê, 
generalização, rótulo, 

pressuposto etc) 
Elementos básicos da 

linguagem teatral: (Movimento, 
voz, Expressões faciais, tempo, 
espaço, personagem, plateia, 

figurino etc) 

 

Habilidades 
articulador

as 
4º 

(EF15AR23D) Conhecer, analisar, experimentar e 
pesquisar, elementos e recursos processuais 
específicos de diferentes linguagens artísticas, a partir 
de projetos temáticos. 

Processos de criação 

Elementos e recursos 
processuais:  

(encadeamentos de ideias, 
correlação, compatibilidade, 
junção, harmonia, afinidade 

etc) 
Esta habilidade pressupõe a 
configuração de "linguagens 
híbridas" = pressupõe fusão, 

justaposição, mistura etc 

 

Habilidades 
articulador

as 
4º 

(EF15AR24D) Conhecer, explorar e caracterizar 
brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e 
histórias, pesquisando suas origens nas diferentes 
matrizes estéticas e culturais, relacionando seus 
sentidos e significados ao contexto sociocultural 
contemporâneo. 

Matrizes estéticas e 
culturais 

Contexto sociocultural: 
Patrimônio Cultural material e 

imaterial; 
Culturas diversas; 
Cultura brasileira; 

Matrizes indígenas, africanas e 
europeias; 

Diferentes épocas; 
Ética; 

Social/geográfico/político/religi
oso/econômico/ estético etc; 
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Habilidades 
articulador

as 
4º 

(EF15AR25D) Conhecer e valorizar diferentes 
elementos constitutivos do contexto sociocultural 
local, nacional e internacional, cultivando vocabulários 
e repertórios das diferentes linguagens artísticas 

Patrimônio cultural 

Contexto sociocultural: 
Patrimônio Cultural material e 

imaterial; 
Culturas diversas; 
Cultura brasileira; 

Matrizes indígenas, africanas e 
europeias; 

Diferentes épocas; 
Ética; 

Social/geográfico/político/religi
oso/econômico/ estético etc; 
consequente construção de 

vocabulário e repertório 
específicos das linguagens 

artísticas. 

 

Habilidades 
articulador

as 
4º 

(EF15AR26D) Conhecer, identificar e explorar 
diferentes tecnologias e recursos digitais, em 
processos de criação de diferentes linguagens 
artísticas. 

Arte e tecnologia/ 
Processos de criação 

Tecnologias e recursos digitais: 
(multimeios, animações, jogos 

eletrônicos, gravações em 
áudio e vídeo, fotografia, 

softwares etc.) 
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CURRÍCULO 2019  
EDUCAÇÃO FÍSICA 4º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO DE BATATAIS 
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
PONTOS DE ATENÇÃO 

 
SUGESTÃO DE 
ATIVIDADES 

Jogos e 
brincadeiras  

4º 

(EF35EF01B) Identificar as diferentes brincadeiras e 
jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo 
aqueles de matriz indígena e africana, valorizando a 
importância desse patrimônio histórico cultural. 

Brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e 
do mundo incluindo 
de matriz indígena e 

matriz africana 

  

 

Jogos e 
brincadeiras  

4º 

(EF35EF02B) Planejar e utilizar estratégias para 
possibilitar a participação segura de todos os alunos 
em brincadeiras e jogos populares do Brasil e do 
mundo incluindo de matriz africana. 

Brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e 
do mundo incluindo 
dematriz indígena e 

matriz africana 

  

 

Jogos e 
brincadeiras  

4º 

(EF35EF03B) Descrever, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as 
brincadeiras e os jogos populares do Brasil e do 
mundo da matriz africana, explicando suas 
características e a importância desse patrimônio 
histórico cultural na preservação das diferentes 
culturas. 

Brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e 
do mundo incluindo 
dematriz indígena e 

matriz africana 

  

 

Esporte  4º 

(EF35EF05B) Identificar os elementos comuns dos 
esportes de campo e taco, rede e parede o e 
invasão, criando estratégias individuais e coletivas 
básicas para sua execução, prezando pelo trabalho 
coletivo e pelo protagonismo. 

Esportes de campo e 
taco , esporte de 

invasão 

Diversificar os esportes já 
vivenciados pelos alunos, 
sugere-se no 3º ano ainda 
trabalhar em forma de jogos 
pré desportivos. Nesta etapa é 
importante privilegiar o 
trabalho coletivo que os alunos 
farão e o protagonismo. 
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Esporte  4º 
(EF35EF06B) Identificar as características que 
constituem o esporte na contemporaneidade e suas 
manifestações (profissional e comunitária/lazer). 

Esportes de campo e 
taco , esporte de 

invasão 
  

 

Ginástica  4º 

(EF35EF07C) Fruir e criar de forma coletiva, 
combinações de diferentes elementos da ginástica 
geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, 
com e sem materiais), propondo coreografias com 
diferentes elementos da cultura local. 

Ginástica geral 
Construção de coreografias em 
grupo e apresentação. 

 

Ginástica  4º 

(EF35EF08A) Planejar e utilizar estratégias para 
resolver desafios na execução de elementos básicos 
de apresentações coletivas de ginástica geral. 
(EF35EF08B) Reconhecer as potencialidades e os 
limites do corpo adotando procedimentos de 
segurança. 

Ginástica geral   

 

Dança  4º 

(EF35EF09B) Experimentar e fruir danças do Brasil e 
do Mundo incluindo as danças de matriz indígena e 
africana, valorizando e respeitando os diferentes 
sentidos e significados dessas danças em suas 
culturas de origem. 

Danças do Brasil e do 
mundo - matriz 

indígena e africana 

Inicialmente propor danças 
presentes nas comunidades 
indígenas e quilombolas locais, 
acrescentando as do Brasil e 
depois do Mundo.   

 

Dança  4º 

(EF35EF10B) Identificar os elementos constitutivos 
comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos) em 
danças populares do Brasil e do mundo incluindo as 
danças de matriz africana.   

Danças do Brasil e do 
mundo - matriz 

indígena e africana 
  

 

Dança  4º 

(EF35EF12B) Identificar situações de injustiça e 
preconceito geradas e/ou presentes no contexto 
das danças e demais práticas corporais e discutir 
alternativas para superá-las. 

Danças do Brasil e do 
mundo - matriz 

indígena e africana 
  

 

Lutas  4º 
(EF35EF13B) Experimentar, fruir e diferentes lutas 
presentes no contexto comunitário e regional 
incluindo lutas de matriz indígena e africana.  

Lutas do contexto 
comunitário e 

regional - matriz 
  

 



 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

indígena e africana 

Lutas  4º 

(EF35EF14B) Planejar e utilizar estratégias básicas 
das lutas do contexto comunitário e regional 
incluindo lutas de matriz africana, respeitando o 
colega como oponente e as normas de segurança. 

Lutas do contexto 
comunitário e 

regional - matriz 
indígena e africana 

  

 

Lutas  4º 

(EF35EF15B) Identificar as características das lutas 
do contexto comunitário e regional incluindo lutas 
de matriz africana, reconhecendo as diferenças 
entre lutas e as demais práticas corporais. 

Lutas do contexto 
comunitário e 

regional - matriz 
indígena e africana 

  

 

 


