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OBJETIVOS HABILIDADES   

 

Apropriar-se da língua escrita como meio de expressão, 
interação e comunicação. • Reconhecer e utilizar a escrita nos diversos usos sociais. 

 

Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 

• Reconhecer a leitura de textos como possibilidade de acesso a diferentes conteúdos. 
• Reconhecer a leitura como produção de significados. 
• Perceber o ritmo, a fluência e a entonação da leitura. 

 
Ler diferentes gêneros discursivos, fazendo uso das 
estratégias de seleção, antecipação, verificação e 

inferências. 

• Interpretar textos com ou sem auxílio de materiais gráficos diversos. 
• Antecipar o assunto de um texto a partir do título, subtítulo e imagem. 
• Reconhecer o assunto de um texto lido ou ouvido. 
• Localizar informações explícitas em um texto. 
• Inferir uma informação implícita em um texto. 

 

 
Desenvolver a expressão oral adequada aos diferentes 

contextos. 

• Utilizar a oralidade como forma de interação social. 
• Utilizar o ritmo, a sonoridade, a musicalidade e a expressividade como partes integrantes do 
texto oral. 
• Narrar fatos, expressando noções de temporalidade e causalidade. 
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OBJETIVOS HABILIDADES 

Reconhecer  e compreender a diversidade na forma de falar. 
• Reconhecer e compreender as variantes linguísticas (regionais e sociais) e os registros (formal e 
informal) em situações de interlocução oral e escrita do cotidiano. 

Compreender diferentes discursos orais e escritos, em 
diversas variantes e registros da Língua Portuguesa, 

incluindo a norma padrão (com identificação dos objetivos 
comunicativos). 

  
• Utilizar a linguagem oral para argumentar e defender seus pontos de  vista sobre determinado 
assunto. 
• Estabelecer relação de causa e consequência, em textos verbais e não verbais. 

Construir uma escrita adequada ao leitor e aos objetivos da 
comunicação, a partir da concepção de gêneros discursivos. 

 
• Produzir textos de acordo com as condições de produção (finalidade, gênero, interlocutor), 
utilizando recursos gráficos suplementares  – distribuição espacial, margem, letra maiúscula. 
• Apresentar o texto com uma sequência lógico-temporal (início, meio e fim; presente, passado, 
futuro). 

Desenvolver  processos de revisão e reescritura do próprio 
texto, com observância à adequação ao leitor, aos objetivos 

propostos, à ortografia, à pontuação e à concordância. 

 
• Distinguir e empregar sinais de pontuação: ponto final, de interrogação, de exclamação, vírgula, 
travessão, dois pontos. 
• Reconhecer a adequação da grafia de uma palavra.  
• Reconhecer e utilizar recursos coesivos em produções individuais e/ou coletivas. 
• Identificar e relacionar, adequadamente, artigos / pronomes / substantivos / adjetivos / verbos. 
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OBJETIVOS HABILIDADES 

Compreender a conservação de quantidade 
e o registro do número por meio da 

linguagem matemática. 

• Identificar a importância e as funções do número no cotidiano: contar, medir, identificar e ordenar. 
• Utilizar diferentes estratégias para quantificar elementos de uma coleção: contagem, pareamento, 
estimativa e correspondência de grupamentos. 
• Realizar diferentes grupamentos relacionados a uma mesma quantidade. 
• Comparar e ordenar números. 
• Identificar o antecessor e o sucessor de um número natural. 
• Identificar a dezena como grupamento de 10 unidades, a centena como grupamento de 10 dezenas ou de 
100 unidades. 
• Reconhecer, no sistema de numeração decimal, o princípio do valor posicional. 
• Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais, segundo suas ordens e na forma 
polinomial. 
 

Reconhecer e compreender o significado da 
multiplicação como adição de parcelas 

iguais (inclusive a representação retangular) 
e de sua ideia combinatória. 

 

• Identificar as ideias de multiplicação: como adição de parcelas iguais (inclusive a representação retangular) 
e combinatória, a partir de material concreto e situações cotidianas. 

• Organizar os fatos básicos da multiplicação até 10, pela identificação de regularidades e propriedades. 
•  Usar os sinais convencionais (x, = ) na escrita de operações. 
• Utilizar os algoritmos da multiplicação de um número de 1 algarismo por números de 2 e 3 algarismos, com 
ou sem trocas. 
 

Reconhecer os significados e as aplicações 
das operações de adição e de subtração. 

• Reconhecer as ações de juntar e acrescentar a partir de situações cotidianas. 
• Reconhecer as ações de retirar, comparar e completar, a partir de situações cotidianas. 
• Usar os sinais convencionais (+, -, =) na escrita das operações de adição e subtração. 
• Utilizar os algoritmos da adição e da subtração sem reserva/recurso. 
• Realizar cálculo mental. 
• Resolver situações-problema que envolvam adição. 
• Resolver situações-problema que envolvam subtração. 
• Resolver situações-problema que envolvam, simultaneamente, as duas operações: adição e subtração. 
• Reconhecer a adição e a subtração como operações inversas.  
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OBJETIVOS HABILIDADES 

Reconhecer e compreender a divisão como repartição 
em partes iguais e como subtrações sucessivas (ideia de 

medida). 

• Identificar as ideias de divisão como repartição em partes iguais e como subtrações sucessivas 
(ideia de medida), a partir de material concreto e situações cotidianas. 

• Utilizar o algoritmo da divisão com divisor até 4 (exatas). 

• Usar os sinais convencionais (÷, = ) na escrita de operações. 

• Explorar as noções de metade (meio), terça parte e quarta parte, relacionando-as às divisões 
por 2, 3 e 4. 

Desenvolver o cálculo de expressões numéricas simples 
e sua aplicação em situações concretas.  

• Resolver expressões numéricas simples envolvendo adições e subtrações, utilizando 
diferentes estratégias.  
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Compreender o processo de medição e de realização de 
estimativas em situações diversas do cotidiano, 

utilizando instrumentos apropriados. 

• Realizar medições com unidades padronizadas e estabelecer relações  entre as medidas 
encontradas e as unidades de medida utilizadas.  
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Reconhecer a necessidade social de organizar 
informações produzidas cotidianamente em gráficos e 

tabelas. 

• Ler e interpretar informações e dados apresentados em tabelas simples  e gráficos de coluna. 

• Resolver situações-problema cujos dados são apresentados em forma de 

tabela simples ou gráfico de colunas. 
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OBJETIVOS HABILIDADES 

 
Compreender que os sujeitos se organizam em diferentes 
grupos (escolas e arredores, comunidade) e que existem 
diferentes maneiras de se relacionar dentro de uma mesma 
coletividade. 
 
Reconhecer o tratamento diferenciado de pessoas e o 
preconceito que essa atitude representa, a partir de situações 
do cotidiano escolar. 
 
Relação de sucessão, duração e simultaneidade. 

 
• Identificar nas relações sociais a importância da convivência e do 
respeito entre diferentes grupos sociais. 
• Perceber a diversidade como condição essencial para uma 
convivência construtiva e solidária. 
• Desenvolver atitudes que nos levam a construir um mundo mais 
justo e solidário. 
• Aprender respeitar as pessoas e aceitá-las como são. 
• Aceitar as diferenças e valorizá-las. 
• Perceber, comparar e quantificar noções de sucessão e de duração, 
coordenando duração com sucessão e percebendo a simultaneidade de 
acontecimentos significativos. 
• Diferenciar os múltiplos instrumentos de contagem de tempo 
usados pela sociedades ao longo da história. 

 
Reconhecer os problemas ambientais existentes na sua 
rua/bairro. 
Compreender a importância do respeito às diferenças. 
 
Valorizar práticas de cooperação no cotidiano. 
 
Ampliar a capacidade de representação cartográfica do 
cotidiano. 

 
• Conhecer os principais problemas ambientais da sua rua e do seu 
bairro. 
• Apontar algumas soluções para os problemas ambientais da sua rua e 
do seu bairro. 
• Perceber a importância/beleza das diferenças entre as pessoas. 
 
• Estabelecer relações entre o posicionamento de diversos  objetos à 
luz de um ponto referencial. 
 

Perceber a natureza como espaço dos seres humanos e de 
outra espécies. 
 
Perceber que os seres vivos podem ser classificados de 
diferentes maneiras dependendo do critério usado. 
 
Reconhecer que os seres vivos se relacionam. 

 
• Observar o ambiente em sua volta como o ambiente de diferentes 
seres vivos. 
• Agrupar os seres vivos usando critérios próprios. 
• Observar que os seres vivos se relacionam entre si e que dependem 
um do outro. 
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SUGESTÃO DE PLANEJAMENTO SEMANAL   

Unidade Escolar: _________________________________         Turma: _______     Professor(a): ____________________ 

Período: _____/ _____/ _____   a    _____/ _____/ ______                    

OBJETIVOS HABILIDADES ETAPAS DA AULA 
1.° DIA 

 
2.° DIA 

 
3.° DIA 

 
4.° DIA  

 
5.° DIA 
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RODA DE CONVERSA 

 ACOLHIDA 

HORA DA CHAMADA 
Para realizar a chamada de maneira 

interessante, use músicas, rimas, jogos 

TEMPO CRONOLÓGICO E 
CLIMA/TEMPO 

RODA DE LEITURA 

APRESENTAÇÃO E REVISÃO 
DA ATIVIDADE DE CASA 

PRODUÇÃO DE TEXTO 
COLETIVA/INDIVIDUAL 

ATIVIDADE DE SISTEMATIZAÇÃO 
LEITURA/ESCRITA 

DINÂMICA OU ATIVIDADE LÚDICA 

ATIVIDADE DE SISTEMATIZAÇÃO MATEMÁTICA 

ATIVIDADE DE SISTEMATIZAÇÃO 
ARTICULAÇÃO COM AS DIFERENTES ÁREAS DO 

CONHECIMENTO 

RECUPERAÇÃO PARALELA 

RODA DE CONVERSA 
AVALIAÇÃO/ATIVIDADE PARA CASA 

IMPORTANTE! Orientamos que seja utilizada a EDUCOPÉDIA no 2.° dia do planejamento semanal (3.ª feira). Ressaltamos que você poderá utilizá-la, 
também, em outros dias da semana e sempre que sentir necessidade. 
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Prezado Professor,  Prezada  Professora, 

Com a chegada do quarto bimestre, sugerimos que retome, cuidadosamente, os registros que possui acerca do desenvolvimento de cada criança, a fim de 

elaborar o planejamento para o período final do ano em curso.  Além de observar, atentamente, os conhecimentos que as crianças já possuíam ao ingressar 

no primeiro ano, verifique as características do processo evolutivo de cada uma e analise as habilidades que precisam ser alcançadas ao final desta etapa de 

escolarização. Ainda há tempo! 

 

Trace estratégias para o bimestre que se inicia e aproveite todas as oportunidades para enriquecer o processo de aprendizagem de cada um de seus alunos. 

Invista nos conteúdos e habilidades mais significativos para o melhor aproveitamento deste último período letivo. Como sabemos, há crianças que caminham 

de maneira mais vagarosa, mas que, muitas vezes, nos surpreendem, ao apresentarem, pelo acúmulo de experiências, saltos qualitativos. Por essa razão, 

organize as situações de recuperação paralela, de reagrupamento, de atividades diferenciadas que possam atender a demandas específicas de cada criança. 

  

Aposte no potencial de crescimento de todos. Até o último dia de aula, você pode verificar se o trabalho desenvolvido tem auxiliado, realmente, cada criança 

a adquirir conhecimentos e competências a respeito de tudo que foi apresentado ao longo do ano. Lembre-se de lançar desafios instigantes a todos os seus 

alunos. Encoraje-os a participar ativamente das aulas. Estimule o trabalho entre os pares. As trocas que realizam entre si podem ser eficazes. 

 

Ao final do bimestre, lembre-se de registrar as habilidades que merecerão maior atenção no desenvolvimento da aprendizagem de cada aluno no 4º Ano de 

escolaridade. Sua avaliação será muito importante para a continuidade do trabalho no ano subsequente. Como destaca LUCKESI (2005), “o melhor 

diagnóstico possibilitará a melhor intervenção e, consequentemente, os melhores resultados”.  

Atenciosamente, 

EQUIPE DE ALFABETIZAÇÃO E/SUBE/CED 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

Neste quarto e último  bimestre, após perceber os avanços e identificar os estágios em que se encontram os alunos,  sugerimos que, criteriosamente, 

continue a investir em aspectos como os apontados a seguir: 

 
DOMÍNIO DA BASE 

ALFABÉTICA 

Verifique como os alunos leem, observando se conhecem todo o sistema de escrita alfabética e revise as relações que 
ainda não dominam. É importante que o trabalho pedagógico permita aos alunos refletir sobre o nosso sistema 
alfabético, de modo a serem capazes de utilizá-lo gradativamente e com maior autonomia. 

 
DESENVOLVIMENTO DA 

LEITURA  

Estimule, diariamente, a leitura em sala de aula. Durante a semana, convide cada aluno a ler um pequeno texto, uma 
frase ou mesmo palavras que sejam significativas para eles. A partir daí, avalie o desempenho da turma e amplie o grau 
de dificuldade das propostas que faz a cada criança, considerando, sempre, suas possibilidades. Se há, por exemplo, 
alunos que podem ler um pequeno texto, solicite a participação deles. Do mesmo modo, se há alunos que ainda não 
leem mas reconhecem letras, estimule-os a participar de atividades dessa ordem e valorize cada avanço. 

 
ESCRITA DE PEQUENOS 

TEXTOS 

As atividades de escrita necessitam fazer parte do cotidiano escolar. Coletiva e individualmente, as crianças precisam 
experimentar situações que envolvam a produção de textos, a fim de que se familiarizem com essa habilidade e possam 
desenvolver estratégias para elaboração de textos cada vez mais estruturados. 
 
Lembre-se de oferecer suportes para as atividades de escrita. O planejamento oral daquilo que pode ser escrito e a 
utilização/apresentação de cenas com sequência lógica são exemplos de suportes que auxiliam na organização do 
pensamento para a atividade de escrita. 

Professor(a), organize as aulas e os momentos de recuperação paralela, reagrupamento e atividade diversificada, tendo em vista, sempre, o avanço da 
turma e de cada aluno em relação à leitura e à escrita.  

AVALIAÇÃO DO ALUNO 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 

ENSINO DA LÍNGUA 

Professor(a), as práticas de leitura de diferentes gêneros do discurso devem fazer parte das aulas e dos projetos escolares que são desenvolvidos ao longo 
de toda a Educação Básica. Lendo, relendo e experimentando a contextualização das atividades, os alunos terão a oportunidade de ampliar suas 
competências leitoras.  
 

     Professor(a), para melhor estruturar as suas observações, reforçamos a importância de fazer uso de portifólios e/ou de cadernos de registros em que a 
evolução dos alunos possa ser comparada em intervalos semanais, mensais ou bimestrais. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 4, 37 e 38  

 A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair informação, decodificando letra por 
letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível 
proficiência. (BRASIL, 1998, p. 69). 

p. 4 p. 37 p. 38 

Durante a realização das atividades apresentadas no item LEITURA COLETIVA, explore, sempre que possível, 
• o gênero textual e sua estrutura; 
• a função social do texto e o assunto; 
• as informações implícitas e explícitas; 
• os efeitos da pontuação; 
• a compreensão textual. 
 
 Além dessas questões, incentive os alunos a conversar sobre os textos lidos, expondo suas opiniões para os colegas. 
 É importante, no seu dia a dia, por exemplo, que percebam a utilidade de um cartaz e a função de um convite. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
ENSINO DA LÍNGUA 

     Para compreender um texto, o leitor utiliza diferentes conhecimentos: sua experiência de vida, as 

informações sobre o texto, sua finalidade e a linguagem utilizada, além, é claro, de suas vivências linguísticas. 

    Consideramos importante que, antes de ler o texto, converse com os alunos sobre o tema a ser trabalhado, 

percebendo  o que as crianças já são capazes de dizer a respeito dele, para que comecem a interagir com a 

leitura, de modo a se envolver e a  se interessar por ela. 

      Trabalhar a oralidade em sala de aula tem sido um grande desafio nos diversos anos de escolaridade.  

     Os conteúdos e os textos podem e devem oportunizar momentos  em que a fala e a escuta sejam 

trabalhadas.  

     Aproveite para discutir as expressões utilizadas no texto e as informações implícitas e explícitas. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 2, 3, 16 e 60 

p. 2 

p. 3 

p. 16 

p. 60 

Além dos textos apresentados no caderno pedagógico, é indispensável que outros portadores textuais sejam 

compartilhados na sala de aula. Convide cada uma das crianças para pesquisar, na Sala de Leitura, livros de onde 

foram extraídos os textos do caderno pedagógico. 
 

 Aproveite para explorar o conhecimento de outros livros escritos pelos  autores dos textos trabalhados em sala 

de aula. 
 

A pesquisa de assuntos ou de gêneros de interesse de cada criança também pode ser realizada. Há crianças que 

desenvolvem o interesse por histórias em quadrinhos, aventuras ou clássicos. O Professor ou a professora da 

Sala de Leitura  pode auxiliar o aluno na escolha dos livros. O acervo da Sala de Leitura é riquíssimo e propício às 

mais diferentes leituras. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
ENSINO DA LÍNGUA 

     Professor(a), faça com que seus alunos observem o título da história  “Quem vai salvar a vida?” 

     Em seguida, para maior compreensão, converse com eles sobre as informações contidas na capa do livro, perguntando:  Como será a história 

que vamos ler?  Qual o personagem que aparece na capa do livro?  Será que ele tem nome? O que ele está fazendo?  Que animais aparecem na 

capa?  Onde será que a história acontece? 

      Apresente a biografia da escritora Ruth Rocha, para que se familiarizem, cada vez mais,  com esse tipo de texto e conheçam um pouco da vida 

da autora.   Relembre que  biografia é um texto que traz informações sobre a história de vida de um pessoa e que  autobiografia é a história da 

vida de uma pessoa.  

     Leia a história para seus alunos e peça que a recontem, oralmente. 

     Apresente a estrutura da narrativa (introdução, desenvolvimento e desfecho). 

     Discuta o uso da letra maiúscula e da pontuação. 

     Estimule o uso do dicionário.  

 

     Pergunte, explorando o texto:  Por que Tiago afirma que o pai e a mãe não defendem o  ambiente nem um pouquinho? O que Tiago quis dizer 

com “Em volta de nossa barraca ficava um caos.”? Por que Tiago levou um saquinho plástico para a praia? O que a mãe do Tiago quis dizer com 

“Meio ambiente é o lugar onde a gente vive, seja o planeta, seja a casa, seja o quintal. Se a gente for deixando que uns e outros estraguem a Terra, 

daqui  a algum tempo a vida pode desaparecer.”? 

     Faça uma lista com o  relato dos alunos e registre no blocão. 

     Convide seus alunos a conhecer outras histórias da autora Ruth Rocha. Você pode levá-los à Sala de Leitura! 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 5, 6 e 7 

p. 5 

p. 6 

p. 7 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
ENSINO DA LÍNGUA 

     Professor(a), leve os alunos a perceber que o texto das HISTÓRIAS EM QUADRINHOS  é apresentado por meio de quadros (daí o nome 

quadrinhos) e, para interpretá-lo, é necessário também a leitura atenta das imagens. 

     Explore a utilização dos recursos não verbais (gestos, expressões). 

     Converse com seus alunos sobre a importância do Agente Comunitário de Saúde. 

     Explique à sua turma que 

• os personagens Binha e Graci, na história em quadrinhos, desempenham o papel de Agentes comunitários de Saúde, em plena atividade; 

• A visita domiciliar é feita pelos Agentes Comunitários de Saúde para eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti; 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 26, 27 e 28  
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p. 26 p. 27 p. 28 
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     Professor(a), enriqueça as atividades com as seguintes informações: 

• a fêmea do Aedes aegypti pode voar até três quilômetros em busca de locais para depositar seus ovos; 

• uma pessoa doente não transmite dengue para outra sadia, seja por contato direto, através de alimentos, água 

ou quaisquer objetos; 

• pratos de plantas podem virar criadouros, por isso é importante preenchê-los com areia; 

• todas as pessoas com suspeita de dengue devem beber muita água, mesmo na espera para ser atendida; 

• a reprodução do mosquito não para, por isso, é preciso ficar alerta com a dengue, em todas as épocas do ano; 

• para diminuir os casos de dengue é preciso interromper a cadeia de transmissão (é a única forma é eliminar os 

criadouros do mosquito). 

                                                                                                                                                                    Ministério da Saúde: http://www.saude.gov.br/bvs 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 35 e 36  

De acordo com os Parâmetros curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1997, p.26): 

 “Cabe a escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos que circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a 

interpretá-los. Isso inclui os textos das diferentes disciplinas, com os quais o aluno se defronta sistematicamente no cotidiano 

escolar e, mesmo assim, não consegue manejar, pois não há um trabalho planejado com essa finalidade.” 

p. 35 

p. 36 
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CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS  37, 38, 39 e 40  

p. 37 p. 38 

     Professor(a), sugerimos que você faça a primeira leitura do texto, apresentando o ritmo, a entonação e as pausas adequadas.  

     Desperte a curiosidade dos alunos para a leitura do texto MEU AMIGO DINOSSAURO, criando uma atmosfera propícia para que eles se envolvam 

com a história e deem asas à imaginação.  

     Antes da leitura, convém explorar o título, para que os alunos possam antecipar informações que serão apresentadas ao longo da leitura.  

p. 39 p. 40 

     Chame a atenção dos alunos para as estrofes do texto que falam sobre o petróleo.  

     Explique que o petróleo é 

• a mais importante fonte de energia da atualidade, pois é através dele que se possibilita a realização de inúmeras atividades; 

• utilizado principalmente na forma de combustíveis automotivos, como a gasolina e o óleo diesel; 

• uma importante matéria-prima utilizada na fabricação de plásticos, tintas, borrachas sintéticas e alguns outros produtos; 

• uma substância oleosa, altamente inflamável e não renovável, ou seja, ele poderá deixar de existir com o passar dos anos; 

• encontrado em camadas muito abaixo da superfície, geralmente em regiões oceânicas.  

     Para extraí-lo, constroem-se plataformas petrolíferas que têm a missão de perfurar o solo e encontrar abaixo dos mares essa importante 

substância.  
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CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 51, 52, 53 e 55  

p. 52 p. 51 p. 53 p. 55 

Professor(a), existem muitas hipóteses para explicar a causa da extinção dos dinossauros. Caso sua escola possua Laboratório de Informática, reserve um 
momento em que os alunos possam pesquisar sobre a extinção dos dinossauros no sítio "Ciência hoje das crianças - A maior extinção da história da Terra". 
Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br/a-maior-extincao-da-historia-da-terra/>.  (Neste sítio você encontrará um texto com informações sobre 
os motivos para a extinção dos dinossauros).  

     Pergunte aos alunos: 

• O que sabem sobre os dinossauros? 

• O que sabem sobre a época em que eles viveram no planeta Terra? 

• Os dinossauros eram diferentes uns dos outros? 

• Como eles foram extintos? 

Organize os alunos em grupos para que conversem sobre o assunto. Peça-lhes que registrem as informações para socializá-las posteriormente. 

Oportunize a apresentação das conclusões dos grupos para a turma e, a partir dos comentários que surgirem, amplie as informações que elas já possuem 

sobre o assunto. 

Aproveite para comparar o planeta Terra da época dos dinossauros ao planeta Terra dos dias de hoje, ressaltando o fato de que os dinossauros e os homens 

não foram contemporâneos porque os primeiros foram extintos muito antes de a raça humana surgir no planeta.  

                                                                                                                                                                                                http://portaldoprofessor.mec.gov.br 
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p. 68 

p. 69 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
ENSINO DA LÍNGUA 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 68 e 69  

     Professor(a), sugerimos que você faça a leitura do POEMA para sua turma, apresentando o ritmo, a entonação e as pausas adequadas. Converse com 

seus alunos sobre a organização do texto. Chame a atenção dos alunos para o título e para as características desse gênero textual.   

•   convide seus alunos a lerem o poema, silenciosamente, uma ou mais vezes (o tempo para 

a leitura é fundamental para que se familiarizem com o poema);  

•     dê espaço para a realização da leitura em voz alta pelos alunos e incentive-os a 

apresentar suas impressões, sentimentos e opiniões sobre o poema; 

• visite com os seus alunos a Sala de Leitura da escola, para que possam pesquisar outros 

• poemas; 

• monte um mural com os poemas preferidos; 

• organize um recital  e convide os alunos da escola para assistirem. 

 Podemos dizer que o poema se constitui como o lugar de uma linguagem em que palavras e demais marcas linguísticas mostram-se com grande poder 
expressivo, que vai além da expressividade do dizer, para tentar dizer mais, dizer imagens subjetivas, muitas vezes indizíveis. Por essa razão, a conotação 
como característica. No poema, a linguagem se enriquece, pois que a poesia quer chegar mesmo ao mistério das coisas, quer chegar ao mistério da palavra.                                                                                                                                                                                                                                       
         (RIO DE JANEIRO, 2013, p.57) 
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PRODUÇÃO TEXTUAL 
Em diferentes etapas da escolarização e em diversas situações sociais, a escrita se apresenta como um desafio no contexto brasileiro. Desafio este que, 

gradativa e historicamente, precisamos superar.  

 

O medo de escrever e a pouca experiência com a escrita se constituem em dois pontos que merecem atenção. Desde muito cedo nossas crianças 

receiam entregar-se ao lápis e ao papel, ao teclado e à tela de equipamentos eletrônicos quando necessitam enfrentar a atividade de escrita.  Por essa 

razão, precisamos buscar formas, cada vez mais competentes, de ensinar a arte da escrita e da produção de textos.  

 

Além da necessária atualização teórica e metodológica como fonte de enriquecimento, muitos professores constroem saberes a partir da sua prática. 

Dentre os trabalhos mais recorrentes, relativos ao ensino da produção de textos, pode-se destacar  a produção coletiva de textos. Quando o docente 

ensina o aluno a escrever, escrevendo com a turma, há considerável impacto no crescimento do aluno.   

 

Ter a oportunidade de tomar-se de  motivação para escrever, planejar, construir, reconstruir e revisar o texto coletivamente oferece pistas e caminhos 

que poderão ser utilizados nos momentos de produção individual.  

 

A respeito das etapas de elaboração de um texto e da complexidade da elaboração textual, vale considerar o que destaca  Antunes: 

 
       Elaborar um texto escrito é uma tarefa cujo sucesso não se completa, simplesmente, pela codificação das ideias ou das informações, através dos sinais 

gráficos. Ou seja, produzir um texto escrito não é uma tarefa que implica apenas o ato de escrever. Não começa, portanto, quando tomamos nas mãos 
papel e lápis. Supõe, ao contrário, várias etapas, interdependentes e intercomplementares, que vão desde o planejamento, passando pela escrita 
propriamente, até o momento posterior da revisão e da reescrita. Cada etapa cumpre, assim, uma função específica, e a condição final do texto vai 
depender de como se respeitou cada uma dessas funções. (ANTUNES, 2003, p. 54) 

 

Portanto, Professor(a), consideramos importante aprimorar o trabalho de produção textual escrevendo com as crianças e propondo situações em que 

elas precisem planejar o trabalho com a escrita. Conheça, crie e lance mão de outras  estratégias criativas e compartilhe com seus colegas professores. 
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     Professor(a),  conforme já sabemos,  a sua atuação como escriba é fundamental no processo de alfabetização. A criança que dita para o professor 

já ouviu ou leu o texto, memorizou as principais informações que ele contém e com isso consegue elaborar uma linha de raciocínio. Ao ver o que 

disse escrito no quadro, ela diferencia a linguagem escrita da falada, seleciona as melhores palavras e expressões, percebe a organização da escrita 

em linhas, a separação das palavras, o uso de outros símbolos, como os de pontuação. A criança vê o seu texto se concretizar.  

 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 13, 46 e 67  

p. 13 

No caso das atividades apresentadas nas páginas você pode, por exemplo: 

• fazer a leitura coletiva das cenas; 

• sugerir que cada criança escolha um nome para a(s) personagem(ns) das histórias que irá criar; 

• estimular os alunos a definir o local onde gostariam que as cenas se passassem (o mesmo pode ser feito para estabelecer o dia da semana); 

• solicitar que deem um título ao texto. 

p. 46 p. 67 
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CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 13  

Envolva seus alunos em situações  nas quais a escrita  seja  utilizada. Sugerimos que 

inicie com a produção coletiva de textos. Faça intervenções a respeito como, por 

exemplo, da organização de ideias em parágrafos e frases.   

Lembre-se de que os  alunos precisam aprender a usar a escrita para interagir com 

interlocutores que não estão próximos deles. 

Sempre  leve em conta os conhecimentos prévios dos alunos e lembre-se de que a 

língua escrita sofre influências variadas. 

Peça aos alunos que leiam o que escreveram. Dessa forma, podem interpretar sua 

escrita e realizar as correções fazendo uso dos conhecimentos que já possuem. 

Durante a revisão do texto, esclareça sobre a importância de  recorrerem ao 

dicionário. Oriente-os em relação ao uso dessa importante ferramenta didática. 

p. 13 
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     Organize com sua turma uma campanha para combater o mosquito Aedes aegypiti. 

     Estimule os alunos a escreverem com suas palavras o que se deve fazer para combater o mosquito. 

     Pergunte aos alunos: quais as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypiti? Como as pessoas podem contrair 

essas doenças? Como podemos evitar essas doenças? 

Conforme as observações feitas no caderno do professor, no primeiro e no segundo bimestres deste ano, o trabalho com a escrita requer espaço 

especial e permanente nas aulas planejadas para as turmas de alfabetização. 

 

Ao longo de todo o ano letivo, é importante que 

•  a produção coletiva de textos seja garantida, para que os alunos tenham acesso  a exemplos e possibilidades de iniciar, continuar e concluir 

textos escritos; 

•  as crianças sejam levadas a explorar  o potencial  criativo, sempre que necessário; 

• antes de escrever, os alunos possam pensar sobre o que escrever e para quem escrever;  

• os alunos sejam encorajados a escrever e tenham seus esforços valorizados. 

Importante ressaltar que a produção coletiva de texto deve sempre ser escrita no quadro por você, Professor(a), e os alunos devem copiá-la em 

seus cadernos. A leitura coletiva também pode ser explorada nesse momento.  
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     Professor(a), converse com os alunos sobre o que eles gostariam de fazer nas férias.  

     Ao terminar a conversa, retome com eles tudo o que foi dito, por meio de anotações feitas por você. 

     Proponha ao grupo a escrita de um texto coletivo, que pode ser elaborado a partir dos registros sobre o que eles gostariam de fazer nas 

férias. 
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     Professor(a), todo o trabalho sistematizado, ao longo do ano, especialmente, no item BRINCANDO COM LETRAS E PALAVRAS, tem como objetivo o 

desenvolvimento da leitura e da escrita. Partindo do texto e chegando tanto ao fonema quanto ao grafema, espera-se que o aluno tenha se apropriado 

do sistema de escrita alfabética. As atividades propostas buscam estimular o desenvolvimento da consciência linguística em relação às frases, às 

palavras, às sílabas e aos fonemas. 

     O objetivo maior, na sistematização do trabalho, é levar o aluno a avançar na leitura e na escrita, a partir da consolidação dos conhecimentos 

relacionados às relações entre fonemas e grafemas. 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 12 e 29  

p. 29 p. 12 

Trabalhe, oralmente, a elaboração de frases. Sugira aos alunos que elaborem construções frasais, envolvendo substantivos (escolha nomes de brinquedos, 

de personagens ou de animais) ou verbos (ações) como jogar, brincar, comer, estudar. Assim, os elementos constituintes da frase  vão sendo explorados,  

permitindo a elaboração organizada das ideias. 

As frases construídas coletivamente podem ser escritas por você, no quadro,  e, depois, lidas pelos alunos. 

Aproveite a ocasião para enfatizar o emprego da pontuação. Releia as frases, utilizando, sempre que possível, os pontos de interrogação e de exclamação de 

modo que os alunos percebam a entonação e as modificações nas intenções comunicativas. 
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CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 8, 9, 10, 11, e 41  
p. 8 

     Organize a turma em duplas. Proponha que discutam como devem ser separadas as palavras, marquem 

as separações e contem as palavras encontradas.  

     Pergunte a cada dupla  quantas palavras encontrou. Discuta com os alunos os resultados encontrados e 

ajude a entender a origem das dúvidas. 

     Retorne ao texto e oriente os alunos a observar como é a segmentação convencional.  

     Oriente a produção individual, selecione alguns textos para discutir como foram separadas as palavras, 

considerando as dificuldades apresentadas pela maioria Dos alunos. 

                                                                                                        Adaptado de http://portaldoprofessor.mec.gov.br 

p. 41 

Professor(a), o trabalho com o sistema de escrita deve oportunizar aos alunos situações lúdicas e 

sistematizadas por meio das quais possam brincar com letras e palavras.  Desse modo, descobrem e 

consolidam informações sobre as relações existentes entre os grafemas e fonemas que compõem  nosso 

sistema de escrita. 

Exemplos de atividades que podem propiciar reflexões significativas sobre o nosso sistema de escrita: 

• relacionar o todo e as partes de palavras, associando, separando letras, percebendo rimas, 

encontrando palavras dentro de outras palavras, formando novas palavras a partir de letras de uma 

determinada palavra; 

• pensar e escrever palavras com determinadas letras ou sílabas;  

• comparar o valor de determinadas letras a partir da posição ocupada na palavra.  

p. 9 

p. 10 

p. 11 
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Professor(a), sugerimos que leia, em voz alta, as palavras escritas 
com X, trabalhadas em sala de aula. Em seguida, peça às crianças 

que leiam as mesmas palavras, individual e coletivamente. 
Explore, sobretudo, os seus significados.  

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
ENSINO DA LÍNGUA 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 42, 43, 44 e 45  

p. 42 p. 43 
p. 44 p. 45 

Professor, brinque com as palavras e invista no valor fonográfico da escrita!  

Nesta fase da escolarização, descobrir as convenções da língua é fundamental! 

 O desenvolvimento da consciência fonológica ocorre à medida que a criança tem oportunidades de refletir sobre as formas orais e escritas das 
palavras. Desse modo, temos clareza de que as habilidades de consciência fonológica, importantes para uma criança se alfabetizar, não aparecem 
com a maturação biológica, como parte do desenvolvimento corporal. Elas dependem de oportunidades para refletir sobre as palavras em sua 
dimensão sonora”.                                                                                                                                                                                                                                                                                 (BRASIL, 2012, p. 23) 

 O trabalho com os diferentes sons da letra X, em nossa língua, é apresentado não apenas no 1º  Ano: é desenvolvido, sistematicamente, nos anos 

subsequentes.  

     Nessa etapa da escolarização, é importante estabelecer as relações entre CH e X (chinelo/xícara), X e S (extravagante/estranho), X e Z 

(exemplo/dezembro), X e SS (máximo/massinha), além de apresentar o som do X (ks) em táxi e boxe. Dessa forma, os alunos serão “informados” a 

respeito da existência desses sons e terão a oportunidade de estudar palavras em que tais fatos da língua ocorrem. Com o tempo e por meio da 

sistematização do trabalho pedagógico, os alunos assimilarão essas relações e farão, automaticamente, uso do dicionário sempre que tiverem dúvidas a 

respeito de questões ortográficas e não apenas em relação à grafia dos diferentes sons da letra X nas palavras. Sendo assim, é essencial incentivar o uso 

do dicionário.  
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
MATEMÁTICA 

 Professor (a), o planejamento  do trabalho pedagógico, a disponibilização de recursos e  a organização da sala de aula são aspectos que interferem na 

aprendizagem. Desse modo, ao iniciar o planejamento/replanejamento do quarto bimestre, considere a importância de verificar os resultados alcançados 

pelos alunos até então. Tendo em vista as intenções educativas para o final do terceiro ano, dê ênfase às habilidades essenciais ao desenvolvimento  da 

aprendizagem de cada criança.  

Lembre-se de que, ao longo de toda escolarização, os alunos devem ser observados em sua totalidade. É preciso observar as habilidades mais 

desenvolvidas, os campos de maior interesse e desenvolvimento, assim como aqueles que, eventualmente, requerem maior apoio docente. É importante 

perceber que, no que se refere à linguagem e, em especial, à leitura, todas as áreas do conhecimento convergem e, portanto, oferecem caminhos para 

que o aluno se desenvolva nesses aspectos e seja avaliado permanentemente. No campo da matemática, a leitura e a compreensão leitora, por exemplo, 

podem ser trabalhadas e também avaliadas. A esse respeito, Smole e Diniz ressaltam: 
         
        O processo de avaliação deve contribuir para que todos, alunos e professor, possam receber conquistas e necessidades. Por isso, a avaliação do trabalho 

precisa ser feita em conjunto com as atividades. Como nossa intenção é que as atividades de comunicação propiciem uma atividade significativa, os 
momentos em que lemos com os alunos constituem-se em instrumento valioso para observarmos a sua aprendizagem. Ao surgir uma dificuldade, 
paramos e pensamos: de que natureza ela é, o que o aluno não compreendeu foi o texto ou o conceito nele envolvido? Se a incompreensão ocorrer no 
nível do texto, basta uma discussão ou retomada do ponto de dúvida; porém, se houver dificuldade com o conceito envolvido no texto, é preciso 
retomar as noções envolvidas nesse conceito e, muitas vezes, refazer o caminho.  

                                                                                                                                                                                                                                          (SMOLE, DINIS, 2001, p.85) 

Conforme já sugerido nos cadernos anteriores, lembre-se de 

• utilizar materiais concretos; 

• trazer jogos (relacionados às habilidades selecionadas) para estimular o raciocínio matemático; 

• explorar o sistema de numeração decimal, realizando contagens, agrupamentos e estimativas; 

• oferecer suportes materiais para a contagem; 

• utilizar o registro como forma de sistematização das aulas e como suporte para a realização de novos desafios.  

Invista, efetivamente, na 

aprendizagem de todos os 

seus alunos! 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
MATEMÁTICA 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 19, 20, 32 e 63  

     Professor(a), o trabalho com material concreto é uma ferramenta primordial  no trabalho da Matemática. Utilize-a para refletir sobre as 
características do Sistema de Numeração Decimal e o valor posicional. 

p. 19 p. 20 p. 32 p. 63 

 Consideramos importante que os alunos experimentem, na resolução de adições  e  de subtrações, as diversas situações presentes em seu cotidiano.  
 
 Para a resolução de problemas, explore o cálculo mental, o uso de materiais concretos e o registro gráfico, envolvendo o algoritmo. 
 
 Procure sempre certificar-se de que as crianças compreenderam, efetivamente, as situações-problema apresentadas. Leia os enunciados e peça que 
expliquem o que entenderam e como pretendem realizar as atividades para resolver as situações apresentadas. 
 
 Reiteramos a importância de que, durante as aulas, as situações-problema tenham relação com o cotidiano dos alunos, estimulando-os a resolvê-las. 
 

    Que tal incentivá-los a propor  
situações-problema? 
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     A utilização da reta numérica é excelente recurso para a compreensão da sequência numérica e suas regularidades, assim como para trabalhar o 

sucessor e o antecessor de um número. 

     Professor(a), mostre aos alunos que a reta numérica ajuda a visualizar a ordenação dos números naturais e que também contribui para a 

realização das operações matemáticas. 

     Trabalhe  oralmente com os alunos as características da reta: os intervalos e a posição dos números. 

 

       

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
MATEMÁTICA 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 56 e 57  

p. 56 p. 57 
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     Professor(a), chame a atenção dos alunos para a reta numérica.  

     Explore oralmente algumas questões que remetem ao conceito de antecessor e sucessor de um número natural. 

     Pergunte: 

• Que número vem imediatamente antes do 102? 

• Que número vem logo de pois do 102? 

     Explique que usa-se os sinais  <  (menor que) e >  (maior que) na comparação de números e faz-se a relação entre as expressões “imediatamente 

antes” e “logo depois” com o antecessor e o sucessor de um número, respectivamente. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
MATEMÁTICA 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 31, 50 e 66  

p. 31 p. 50 p. 66 

Professor(a),  sugerimos que explore, em sala de aula,  diferentes situações 

matemáticas,  relacionadas ao cotidiano das crianças. 

    Proponha desafios e observe o caminho que está sendo percorrido por seus 

alunos. As crianças podem adotar estratégias variadas e criativas para resolver as 

situações apresentadas. 
           

      Por essa razão, busque reconhecer as estratégias adotadas por seus alunos. 

Incentive as formas utilizadas, aceitando-as. Há alunos que conseguem resolver as 

situações-problema através de desenhos ou, por exemplo, isolando/separando 

quantidades.  Converse com eles e compartilhe as estratégias experimentadas 

individualmente. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
MATEMÁTICA 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 33 e 34  

p. 33 

Um desafio matemático não deve ser apenas um exercício em que o aluno aplica um processo operatório de 

forma mecânica. Ele deve levar o aluno a pensar matematicamente e desenvolver estratégias de resolução. Essa 

construção de solução pelo aluno é fundamental para que ele consiga dar sentido aos cálculos e operações que 

precisa realizar. 

p. 34 

Os alunos têm por hábito utilizar procedimentos diferentes para resolver as situações-problema apresentadas em sala  de aula.  

 Conforme sugerido na página anterior, solicite aos alunos que exponham para os colegas as estratégias que utilizaram na resolução das 

questões apresentadas. O raciocínio utilizado expressa tanto a evolução quanto as reais necessidades de  cada aluno, permitindo que você 

perceba os avanços e as dificuldades de cada um. 

É importante que as estratégias diferenciadas utilizadas sejam socializadas para toda a turma. 

 Divida a turma em grupos e ofereça algumas palavras que poderão ser utilizadas nos desafios matemáticos inventados 

por eles. As palavras devem remeter às ideias da adição e da subtração (chegaram, perderam, sumiu, entre outras). 

 Esclareça aos alunos que os textos dos problemas precisam ser escritos com clareza, utilizando a linguagem apropriada 

para a devida interpretação e compreensão, do que se propõe. 

 Após a elaboração dos desafios, troque-os entre os grupos, para que verifiquem quais os que podem ou não ser 

resolvidos com os dados apresentados. 

Proponha que cada grupo leia para a turma os desafios elaborados por ele. 

Os desafios matemáticos podem ser passados a limpo ou digitados, corrigidos e ilustrados  pelos alunos.  

                                                                                                                                                                                                  Adaptado de http://portaldoprofessor.mec.gov.br 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
MATEMÁTICA 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 63 e 64  

 Trabalhado de forma adequada, além dos conceitos, o jogo possibilita aos alunos desenvolver a capacidade de organização, análise, reflexão e 
argumentação, uma série de atitudes como: aprender a ganhar e a lidar com o perder, aprender a trabalhar em equipe, respeitar regras, entre outras. 
No entanto, para que o ato de jogar na sala de aula se caracterize como uma metodologia que favoreça a aprendizagem, o papel do professor é 
essencial. Sem a intencionalidade pedagógica do professor, corre-se o risco de se utilizar o jogo sem explorar seus aspectos educativos, perdendo 
grande parte de sua potencialidade.                                                                                                                                                                             (BRASIL, 2014, p.05) 

p. 63 
p. 64 

Além das sugestões para acompanhamento e avaliação, apresentadas anteriormente, é possível, ainda, incluir em seu planejamento: 

• o hábito de contar e registrar o número de alunos presentes; 

• a proposta de contar possíveis materiais coletivos antes e após o uso; 

• o trabalho com estimativas, utilizando lápis de cor e os cubinhos do Material  Dourado (por exemplo: levantamento de informações que envolvam 

diversas contagens, como, por exemplo, a quantidade de dias que faltam para o início da próxima semana ou para a chegada do mês seguinte). 

 

Você também pode realizar estimativas com a turma. É importante que as quantidades estimadas  sejam registradas e, depois, seja conferido o 

resultado. De modo geral, os alunos ficam interessados em verificar o resultado, contando unidade por unidade. 

Por meio de jogos, brincadeiras e desafios, as crianças desenvolvem o raciocínio lógico e aprendem, estimuladas pela brincadeira e pela curiosidade. 

Sempre que possível, leve jogos para a sala de aula e estimule o cálculo mental. 

No caso do trabalho com a base 10, jogos com o material dourado trazem sempre resultados positivos. 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
MATEMÁTICA 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 14, 15 e 70  

p. 15 
p. 70 

p. 14 

Diariamente, explore e utilize o calendário com seus alunos. Aproveite para ampliar a noção de tempo e localização e invista, assim, no desenvolvimento das 

habilidades referentes às medidas de tempo. 

 

Caso ainda não tenha, construa com as crianças um quadro para marcação das atividades semanais realizadas pelo grupo. O quadro pode conter as 

atividades fixas (como dias de aulas de Educação Física, Inglês ou Artes) e atividades que podem ser programadas para o período (como um piquenique, uma 

recreação especial etc.). 

 

Leve diferentes modelos de calendários do mês vigente para a turma e explore com eles os distintos modos de diagramação e formato dos materiais. 

Faça-os observar detalhes como: 

• abreviaturas no registro dos nomes dos dias da semana ou do mês; 

• as cores e o designer utilizados nos modelos;  

• a existência ou a ausência de informações como fases da lua, informação de feriados e dias úteis, dentre outras; 

• o estilo e sua relação com a funcionalidade (calendário digital, de mesa, de parede, de bolso, com folhinhas para destacar, com todos os meses 

apresentados em uma página). 

 

A elaboração de um quadro de aniversariantes, ou a anotação das datas de aniversário de todos os alunos no calendário anual da turma pode enriquecer 

o seu trabalho. 
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Sugerimos que, ao trabalhar com as unidades de medida, leve seus alunos a experimentar 
instrumentos diferentes para realizar as aferições. Durante as aulas, faça-os perceber a 
necessidade de unidades padronizadas na medição de comprimento, massa, capacidade e 
tempo.  
 
Você também pode aproveitar para trabalhar com classificações de diferentes maneiras. Os 
alunos podem separar produtos que são comprados por diferentes medidas (capacidade, massa 
e comprimento). Feito isso, podem citar ou fazer ilustrações que mostrem os instrumentos 
utilizados para medir os mais diversos produtos. 
 
Caso seja possível, leve alguns instrumentos para a sala de aula. Fazendo uso de um termômetro, 
por exemplo, você pode verificar a temperatura dos alunos e organizar as aferições em ordem 
crescente ou decrescente. Com o uso de uma fita métrica, pode verificar e registrar a altura das 
crianças. Há inúmeras possibilidades em que é possível utilizar os instrumentos de medida. 
 
 Os experimentos costumam interessar os estudantes. Que tal propor, por exemplo, que 
descubram quantos copos de água cabem em uma garrafa de um litro e quantos cabem em uma 
garrafa de dois litros? 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
MATEMÁTICA 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINA 21, 47 e 48  

p. 21 

     Aprenda a fazer uma ampulheta. 
     Construa um instrumento para medir a passagem de tempo. 
     MATERIAL NECESSÁRIO:  2 garrafas plásticas de refrigerante (600 ml) bem limpas e secas (uma delas com tampa), areia fina, sal seco ou farinha fina 
de mesa e fita gomada ou durex e 1 prego bem largo. 
     COMO FAZER:  Encha uma das garrafas com a areia, sal ou farinha de mesa. Tampe a garrafa e peça para um adulto fazer um furo na tampa com um 
prego aquecido, de tamanho grande. Cole uma garrafa na outra, pelo gargalo. Ponha a garrafa cheia de areia virada para baixo e espere. 
     O que está acontecendo: 
     A areia vai cair para a garrafa de baixo. O tempo que a areia leva para passar de uma garrafa para outra depende da quantidade de areia, do tamanho 
e do gargalo. Se a areia estiver úmida, pode ser que ela nem caia. Você pode fazer ajustes, aumentando ou diminuindo a quantidade de areia. 
 Fonte: Sítio “Ciência Hoje”. Disponível em:   <http://chc.cienciahoje.uol.com.br/aprenda-a-fazer-uma-ampulheta/>.  

p. 47 

p. 48 
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p. 56 

p. 57 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
MATEMÁTICA 

DESCOBRINDO MINHA ALTURA 
     Professor(a), valorize os conhecimentos prévios de seus alunos. Nesta faixa etária, os alunos conhecem as medidas de comprimento, tendo em vista 
situações em que eles estão envolvidos, como, por exemplo, a verificação de sua altura e a comparacão entre a altura de pessoas sem fazer uso de unidades 
padronizadas.  

DESAFIO 
     Pergunte: 
• Você sabe qual é a sua altura? Para descobrir, o seu professor vai medir você e seus colegas, utilizando barbantes. 
• Monte um gráfico com os alunos utilizando os barbantes, organizando-os por ordem de tamanho do menor para o maior. 
• Escolha uma parede da sala de aula e cole nela os barbantes, colocando-os em ordem do menor para o maior. Faça isso 
com a ajuda dos alunos. Não se esqueça de colocar uma etiqueta com o nome do aluno em cada barbante. 
• Conte para seus alunos que antigamente as pessoas usavam como unidades de medida: os passos, palmos, pés, etc.  Nos dias atuais, depois de terem 

criado unidades de medida padrão, temos instrumentos universais que nos permitem efetuar medições de  forma mais precisa. 
• Faça uma pesquisa dos instrumentos de medida de comprimento que podemos utilizar nos dias de hoje. 
                                                                                                                                                        Adaptado de http://portaldoprofessor.mec.gov.br 

 Converse com as crianças sobre os instrumentos de medida existentes. Aproveite e aborde o 
impacto dos conhecimentos tecnológicos na construção de instrumentos cada vez mais 
sofisticados. Chame atenção para os diferentes tipos de balanças, termômetros e relógios 
existentes na atualidade. 
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Durante a realização das atividades que abordam o conceito de tempo, explore com a turma 
• as noções de tempo  (ontem, hoje, amanhã, manhã, tarde, noite); 
• a duração dos dias, semanas, meses e ano; 
• o relógio, digital e analógico, como instrumento de medida do tempo; 
• a leitura de horas em relógios, tanto digitais, quanto analógicos; 
• a construção da agenda da aula, registrando a duração de cada tarefa e acompanhando a realização de cada uma delas; 
• a elaboração de uma história em quadrinhos, em que a própria criança seja o personagem; (oriente os alunos a criar uma história contando ações 

acontecidas no passado  - pode ser no dia anterior, no presente e no futuro ou até o dia seguinte).  
    Professor(a), você pode utilizar uma folha de papel ofício, dobrada em três partes, para orientar a produção dos alunos. Em cada parte, uma cena. 
 

 

Professor(a), sabemos que o estudo do sistema monetário brasileiro passa pelo reconhecimento das cédulas e moedas e pela resolução de situações-
problema, envolvendo relações de compra e venda, de adição,  de subtração, de comparação (mais caro que.../ mais barato que...) etc. 
 
    Desse modo, para desenvolver o trabalho com o sistema monetário brasileiro, sugerimos algumas atividades: 

• pesquisa de preços em encartes (jornais, revistas); 
• criação de um mercadinho em sala de aula; 
• montagem, com recorte e colagem, de encartes, para enriquecer o mercadinho da turma; 
• brincadeiras livres e dirigidas com o “dinheirinho”  (cédulas para brincar); 
• realização de atividades elaboradas pelos próprios alunos. 

 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
MATEMÁTICA 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 17, 18 e 49  

      O trabalho,  utilizando o TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO, objetiva inserir a criança no universo da 
investigação, através da coleta e organização e registro de dados significativos. O aluno deve compreender 
que a utilização de gráficos e tabelas são formas de apresentação e organizar informações.  
     Professor(a), problematize os dados apresentados nas tabelas.  
     Auxilie seus alunos a coletarem novos dados, representá-los  e criar questões que os envolva.  

p. 18 p. 17 

p. 49 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
MATEMÁTICA 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 58 e 59  

     Proponha que  

• os alunos formem e se organizem a partir de diferentes ordens (do maior para o menor, do menor para o maior, em ordem alfabética, de acordo 

com os seus nomes etc)  e observe a marcação da ordem dos alunos na fila.  

     Faça perguntas como:  

• Quem é o primeiro da fila?  

• Quem é o segundo da fila?  

• Quem é o último da fila?  

• Quem está entre o décimo e o décimo segundo lugar da fila?   

     Você, também, pode registrar no blocão a ordem das mais variadas atividades que forem sendo realizadas na escola.  

      Explique a seus alunos que os NÚMEROS ORDINAIS são tipos de numerais utilizados para indicar uma ordem ou hierarquia numa dada 

sequência. Eles indicam a posição ou lugar que algo ou alguém ocupa numa série ou conjunto. 

p. 58 p. 59 
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REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

 As soluções de problemas ambientais têm sido consideradas cada vez mais urgentes para garantir o futuro da humanidade e depende da  relação que 
se estabelece entre sociedade/natureza, tanto na dimensão coletiva quanto na individual. 
Essa consciência já chegou à escola e muitas iniciativas têm sido tomadas em torno dessa questão, por educadores de todo o país. Por essas razões, 
vê-se a importância de incluir Meio Ambiente nos currículos escolares como tema transversal, permeando toda prática  educacional.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (BRASIL, 1998, p.169) 

p. 26 

p. 35 

p. 36 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 26, 35 e 36  

Você também pode: 
•  elaborar cartazes e panfletos com a turma para 

que possam  compartilhar com a comunidade 
escolar as informações que possuem; 

• organizar excursões pela escola ou no bairro  para 
que se verifique a existência de possíveis 
criadouros; 

• levantar e registrar um conjunto de itens que 
devem ser verificados nas casas dos alunos (como a 
tampa de caixas d’água, garrafas e pneus que 
possam acumular água, vasos de plantas, etc.); esta  
verificação deve ser realizada  pelos  próprios 
alunos e seus  familiares. 

O combate ao mosquito Aedes aegypti precisa ser sistematicamente assumido por toda a população. Mantenha o tema  sempre em pauta e 
estimule seus alunos a adotarem hábitos  que favoreçam a eliminação de criadouros. 
Apresente diferentes materiais de circulação social (como panfletos, cartazes, vídeos, matérias publicadas em jornais ou revistas etc) para abordar a 
questão com os  alunos. 
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     Organize, com os alunos, uma campanha para manter a escola limpa.  
     Destaque o trabalho cotidiano dos funcionários que cuidam da limpeza. 
     Estimule as crianças a ter compromisso com a conservação da limpeza e com o bem-estar da escola.  
     Convide os alunos a uma aula passeio pela escola e peça-lhes que observem e registrem o que consideram importante 
para melhorar a limpeza e a conservação deste ambiente. 
     Oriente a confecção de cartazes para a campanha e socialização das informações pesquisadas. 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 22, 23, 24, 25 e 55  

     Peça aos alunos para trazerem sucatas de casa e construa com eles brinquedos utilizando tais materiais.   As embalagens 
de papelão ou isopor são mais práticas para o manuseio das crianças, que poderão recortar e colar as peças com mais 
facilidade; por isso, oriente os alunos a darem preferência a esse tipo de material. 
     Organize uma exposição com os brinquedos construídos pelos alunos.  

p. 22 

p. 25 

p. 55 

     Professor(a), estimule atitudes que evitem o desperdício de diferentes materiais. 
     Explique a seus alunos que o lixo reproduzido permanece por muitos anos na natureza.  
     Chame a atenção para o tempo de decomposição de materiais usualmente jogados nos rios, lagos e mar. 
     É importante ressaltar que existem diversos estudos sobre o assunto e que o tempo previsto se refere a uma estimativa 
que pode variar conforme a fonte. 

     O tema MEIO AMBIENTE deve ser trabalhado em diversas disciplinas do currículo escolar com intenção de criar espaços 
de pesquisa que possibilitem uma intervenção positiva no lugar em que os alunos estão inseridos.  
     Professor(a), leve os alunos a perceber que os seres humanos ocupam diferentes lugares do espaço geográfico e que 
através de suas ações interferem no Meio Ambiente.  
    Possibilite momentos de observação, análise e reflexão acerca da paisagem do espaço em que os alunos estão inseridos. 

p. 23 

p. 24 
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CADERNO DO ALUNO: PÁGINAS 60 e 61   

     Professor(a), explique a seus alunos que 

• existem espécies de animais no Brasil que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta; 

• há anos, a fauna brasileira vem sofrendo ameaças com a devastação das florestas, que gera o aquecimento global e modifica o clima, a vegetação, 

a quantidade de água, o abrigo e alimentação para os animais, o que torna cada vez mais difícil a sua sobrevivência; 

• os animais também vêm perdendo seu espaço devido às queimadas, às caçadas, ao contrabando e a invasão do homem que, cada vez mais 

constrói casas, prédios e cidades onde antes só havia matas e florestas; 

• todas as espécies de seres vivos são importantes para o ambiente e a falta de qualquer espécie, tanto de animais quanto de vegetais acarreta  

prejuízos e que cada pessoa deve ter responsabilidade para preservar e cuidar dos animais e do meio ambiente, além de respeito e consciência  de 

que é preciso fazer algo para impedir que espécies sejam extintas. 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

 Leve seus alunos a descobrir, estudar, trocar informações, encontrar soluções e formas de proteção dos animais, do meio ambiente e do planeta. 

p. 60 
p. 61 
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Proponha a seus alunos a elaboração de um texto coletivo. Inicie a história apresentando a situação de um animal em extinção já estudado. 

Peça aos alunos que continuem a história. Cada um deles deve criar narrativas a partir da fala dos colegas, formando uma sequência de 

acontecimentos. Organize as falas e incentive todos a participar.  

Você pode fazer perguntas como: 

• Em que ambiente vive esse animal, na água ou na terra? 

• Por que esse animal está em extinção? 

• O que podemos fazer para evitar que esse animal seja extinto?  

     Sistematize as falas em forma de texto e apresente para a turma. 

     Sugerimos que   

• construa  com os alunos um mural temático sobre os animais que se mostram em risco de extinção no Brasil; 

• utilize o globo terrestre para mostrar aos alunos o habitat desses animais, descrevendo suas características.  

     A MULTIRIO possui excelentes vídeos sobre o assunto, como a série JURO QUE VI, na qual, você, Professor(a), poderá resgatar as lendas e mitos 

que se relacionam com a natureza. 

     Para o trabalho com meio ambiente, sugerimos, também, a exibição do filme RIO, em que alguns temas relativos sobre esse assunto são 

abordados. Após a exibição, leve os alunos a refletirem sobre o que acontece com os animais retratados no filme. 

REFLEXÕES SOBRE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO 4.º BIMESTRE 
CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
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