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Planejamento 2º bimestre 4º ano PORTUGUÊS  

CONTEÚDO OBJETIVOS  ESTRATÉGIAS  AVALIAÇÃO 

 
- Gêneros notícias, convite, texto 
informativo e instrucionais; 
 

- Identificar a finalidade de textos 
de diferentes gêneros; 
- Ler textos de variados gêneros, 
combinando estratégias de 
decifração com estratégias de 
seleção, antecipação, inferência e 
verificação; 

- Pesquisas, entrevistas, estudos e 
receitas, caderno de receitas. 

 
 
 
 
 
- Acompanhar durante a 
aula, a escuta da turma 
sobre a história e o retorno 
dos alunos, respondendo às 
questões de interpretação 
oral. 
 
 
- Realizar folhas com 
atividades sobre o conteúdo 
novo e exercícios com 
questões sobre a história, 
trabalhando com a turma a 
interpretação do texto 

- Produção de  textos: escrita 
legível, estruturação de 
parágrafos, margens, sinais de 
pontuação, concordância nominal, 
verbal, clareza, coesão, singular e 
plural, frases, afirmativas, 
negativas.  
 
 

- Produzir frases e textos 
desenvolvendo sua criatividade. 

- Através de carimbos, figuras, figuras em 
sequência etc 

- 4 tipos de letras - maiúscula e 
minúscula  
 

- Identificar os quatros tipos de 
letras e utilizar a letra legível.  

- Através de copias e textos, frases com 
os quatro tipos de letras e também o 
caderno do caligrafia  
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- Substantivo: gêneros, números e 
grau 

 
 
- Empregar corretamente gênero 
em substantivos. 
- Entender, utilizar e discriminar 
as flexões de grau do substantivo. 

- Reescrita de frases, flexionando o 
gênero dos substantivos em destaque, 
atividade rodada, trabalho em duplas. 
 
- Complementação de quadro com o 
aumentativo e diminutivo dos 
substantivos apresentados, e bingo 
usando substantivos em estudo. 
 

adaptado e fazendo uma 
revisão do conteúdo 
gramatical: nomes próprios 
e comuns. 
 
 
- Avaliações através de 
provas, trabalhos 
individuais e em grupo. 
 
 
Por meio de análise crítica e 
reflexiva mediante a 
desenvoltura dos alunos no 
percurso de cada aula com 
base no processo contínuo 
de ensino aprendizagem. 
Durante a participação e o 
desempenho individual e 
em grupo verificando os 
trabalhos a partir dos 
objetivos propostos. 

- Adjetivos  - Relacionar adjetivos e 
substantivos em frases. 

Atividade de recorte para completar o 
texto em estudo, identificação de 
adjetivos e substantivos em frases. 

-Sinônimos e antônimos - Identificar os sinônimos e 
antônimos em palavras e textos. 

- Quebra - cabeça de sinônimo e 
antônimo, atividades de fixação no 
caderno e impressas. 

 
 
Ortografia: dos Porquês.  
 
 

- Conhecer as quatro formas 
possíveis para a escrita do 
porquê. 
- Relacionar as formas dos 
porquês a seus usos. 
 

 
 
- Atividades coletivas; fichas impressas. 
 

Ortografia S/SS 
 

Empregar corretamente o S e SS 
confrontando-os. 

- Quebra - cabeças para formar palavras 
com a ortografia em estudo. 

 
Ortografia Z e S com som de Z 

Empregar corretamente a letra Z 
em início de palavras e 
intermediária e a letra S 
intermediária. 

- Formação de palavras utilizando os 
sufixos – ESA e EZA. 

Ortografia S e Z finais Empregar corretamente as letras 
S e Z em final de palavras. 

-Atividades escrita, com desafio 
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Planejamento 2º bimestre 4º ano MATEMÁTICA   
 
 

CONTEÚDO OBJETIVOS  ESTRATÉGIAS  AVALIAÇÃO 

 
- Números até 1.000 
 

- Questionar, explorar e 
interpretar os diferentes usos dos 
números reconhecendo sua 
utilidade na vida cotidiana; 

- Através de atividades em sequência, 
completar as lacunas em tabelas pré 
estabelecida para completar, escrever 
por extenso.  

O aluno será avaliado no 
seu dia-a-dia, em que será 
lhe atribuído uma nota 
bimestral.  
 
- Será diagnosticado pelo 
professor com 
acompanhamento coletivo e 
individual, visando superar 
dificuldades, corrigindo 
falhas e estimulando a 
aprendizagem.  
 
- Por meio da avaliação o 
educando verifica suas 
conquistas e dificuldades, 
criando novas 
possibilidades para sua 
aprendizagem. Por outro 
lado, o professor analisa e 
reflete o processo de 
construção do 
conhecimento do aluno e 
sobre sua própria prática 

 
- Unidade de milhar. 
 

Sistema de Numeração leitura, 
escrita, comparação, ordenação, 
nomeação, decomposição das 
diversas ordens da unidade, 
dezena e centena; 

- Atividades no caderno, cartaz, impressa 
etc. 

-  4 operações com reserva com 
2 e mais parcelas 
 

- Praticar diferentes estratégias de 
cálculos; 
 

- Armar e efetuar as 4 operações no 
cadernos com atividades de fixação. 

 
 
 
 
 
 
- Tabuada até o 7 
 

- Reaprender a tabuada para 
resolução de problemas de 
multiplicação e divisão com novas 
metodologias 
- Desenvolver nos alunos 
sua criatividade para superar as suas 
dificuldades de aprendizagem. 
 
 - Motivar os alunos a usar 
o seu raciocínio lógico na construção 
da tabuada. 
 

Demonstrar novos métodos de aprendizagem  
da tabuada através de vídeos e 
demonstrações práticas. 
 
 - Exercitar o aprendizado 
da tabuada com os novos métodos. 
 
- Motivar os alunos a construir os resultados 
das multiplicações. 
  
 
- Exercício de memorização da tabuada 
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- Minimizar as dificuldades 
do aluno na utilização da tabuada. 
 

 docente a fim de reajustar 
suas intervenções. 
 
- Avaliações através de 
provas, trabalhos 
individuais e em grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- O aluno será avaliado 
diariamente pelo seu 
desempenho e participação 
nas atividades propostas, 
sendo que esta avaliação 
será apenas qualitativa. 
 

·       - O aluno também será 
avaliado de forma somativa, 
onde serão aplicados 
trabalhos, atividades e 
avaliações que terão peso 
na nota bimestral. 
 

- Dobro e Triplo - Resolver operações envolvendo 
dobro e triplo. 

- Atividades de fixação através de 
exercícios no caderno e material 
concreto etc. 

 
 
 
 
 
 
- Situações problemas  
 

- Resolver situações problema e 
construir, a partir delas, os 
significados das operações 
fundamentais, buscando 
reconhecer que uma mesma 
operação está relacionada a 
problemas diferentes e um 
mesmo problema pode ser 
resolvido pelo uso de diferentes 
operações; 
- Análise, interpretação, resolução 
de problemas, registros de 
multiplicação a partir de uma 
figura retangular, cálculos com 
fatores menores que 10, relação 
das ideias de dobro e triplo; 

-Leitura e escrita de problemas, 
interpretação matemática, adição, 
subtração, multiplicação, divisão, 
raciocínio lógico matemático. 

 
- Medidas de Comprimento 

- Compreender a importância de 
ter uma unidade de medida 
padronizada; 
 
- Resolver problemas que 
envolvam determinadas medidas 
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usando o centímetro e o metro 
como unidade de medida. 
 
- conhecer alguns instrumentos 
de medida de comprimento 
(régua, fita métrica, entre outros)  

 

Planejamento 2º bimestre 4º ano Ciências    

CONTEÚDO OBJETIVOS  ESTRATÉGIAS  AVALIAÇÃO 

 
- Sol – fonte de calor e luz 
 
- Efeito estufa 
 
- Camada de ozônio  
 
 

- Compreender a importância 
da luz e do calor para a 
manutenção da vida. 
- Reconhecer que o sol é a 
estrela mais próxima da Terra 
- Compreender o fenômeno 
conhecido como efeito estufa. 
- Identificar a importância da 
camada de ozônio. 
- Identificar medidas 
preventivas à exposição solar. 

 
 
- Texto Informativo, 
Interpretação do Texto, 
Cruzada, Caça-palavras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

·       - O aluno também será avaliado de 
forma somativa, onde serão 
aplicados trabalhos, atividades e 
avaliações que terão peso na nota 
bimestral. 
 

 
- Estações do ano 
 

- Identificar as estações do 
ano; 

- Identificar as características 
das quatros estações do ano; 

- Texto e interpretação, 
cartazes, cruzadas entre 
outros. 
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- Movimentos da terra 
 
 
 
- Estações do ano  
 
 
 
- Fases da lua 

- Conhecer os movimentos de 
rotação e translação 
realizados pela Terra; 
- Diferenciar movimento de 
rotação e translação; 
- Observar a posição do sol no 
céu e seus efeitos produzindo 
dia e noite, bem como, 
relacionar esses eventos ao 
movimento de rotação da 
Terra; 
- Identificar as diferentes 
estações do ano, bem como, 
relacionar esses eventos ao 
movimento de translação da 
Terra; 
Conhecer as fases da Lua e 
apreender como elas 
acontecem; 
Entender como ocorre um 
eclipse lunar. 
Reconhecer a influência das 
fases da lua sobre o 
movimento das marés. 
 

- Aulas expositivas 
dialogadas, inclusive com o 
uso de recursos audiovisuais 
e midiáticos; 
- Demonstrações 
práticas através do 
desenvolvimento de 
experiências concretas 
através do planetário; 
-Interpretação de textos 
informativos e imagens; 
-Resolução de exercícios de 
fixação e tarefas sistemáticas 
e desafiadoras; 
-Trabalhos em grupo. 
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Planejamento 2º bimestre 4º ano Geografia     

CONTEÚDO OBJETIVOS  ESTRATÉGIAS  AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 
-   Educação ambiental 
 

- Compreender que o 
fomentar da consciência 
ambiental passa por 
saberes produzidos pelas 
diversas áreas de 
conhecimento; 
- Avaliar a própria relação e 
da comunidade local com o 
meio ambiente; 
- Despertar o interesse da 
turma para a problemática 
ambiental; 
-Entender que o desgaste 
ambiental atual é decorrente 
de um sistema político-
econômico que vê na 
natureza uma fonte de 
matérias-primas. 
 

- Análise dos vídeos educativos sobre 
Aquecimento Global e da música Planeta 
Azul de Chitãozinho e Xororó. 
- Produção de painéis em linguagem 
escrita; 
- Exposição de cartazes; 
- Debate; 
- Pesquisa em sites educativos e 
socialização dos conhecimentos. 
 
- Para complementar o estudo, os alunos 
poderão pesquisar sobre a Educação 
Ambiental por meio dos sites educativos: 
www.culturaambientalnasescolas.com.br 
www.planetaverde.org.br 
www.brasilescola.com 
 

 
 
 
 
 
 
- Sendo necessariamente 
processual e de caráter 
diagnóstico, a avaliação se dará 
durante toda a aula, desde a 
atenção dada às falas dos 
colegas e ao vídeo até as 
produções escritas e a 
participação nos debates, 
exposições e pesquisas. 
 
 
 
- A avaliação deverá ser feita 
durante a realização de cada 
atividade proposta, num 
processo contínuo de reflexão 
sobre as produções das crianças.  
 

 
- Formação dos planetas, estrelas, 
e demais astros,  
 

- Conhecer que o sol é uma 
estrela e a lua o satélite da 
terra. 
-  Identificar os planetas do 
sistema solar. 
- Conhecer o Sistema Solar 

- Conversa dirigida, exploração e leitura 
compartilhada de texto, apresentação de 
cartaz, atividades orais e escritas. 
 
- Recursos Didáticos 
 

http://www.culturaambientalnasescolas.com.br/
http://www.planetaverde.org.br/
http://www.brasilescola.com/
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- Nomear os planetas que 
fazem parte Do Sistema 
Solar 
- Definir quais são os 
planetas 
 
 

- Quadro, giz, cartazes, texto impresso. 
 

- Avaliações através de provas, 
trabalhos individuais e em grupo. 

 
 
 
 
 
 
- Pontos cardeais colaterais 
 

- Conhecer os principais 
instrumentos de localização 
e orientação.  
 
- Enumerar as várias formas 
de orientação e localização 
existentes.  
 
- Comparar os tipos de 
orientação através e 
instrumentos, como a 
bússola.  
 
- Criar conceitos acerca da 
importância da orientação e 
a localização para a 
humanidade.  

- Aula expositiva com utilização de 
instrumentos de orientação e 
localização.  
 
- Orientação no espaço escolar dos 
pontos cardeais. 

 
 
 
- A avaliação deverá ser feita 
durante a realização de cada 
atividade proposta, num 
processo contínuo de reflexão 
sobre as produções das crianças.  
 
- Avaliações através de provas, 
trabalhos individuais e em grupo. 
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Planejamento 2º bimestre 4º ano História     

CONTEÚDO OBJETIVOS  ESTRATÉGIAS  AVALIAÇÃO 

- Data comemorativas 
 
 

- Identificar as datas 
comemorativas do bimestre. 

- Textos, atividades de 
fixação, entre outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A avaliação deverá ser feita durante 
a realização de cada atividade 
proposta, num processo contínuo de 
reflexão sobre as produções das 
crianças.  
 
- Avaliações através de provas, 
trabalhos individuais e em grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
- Os 3 poderes do município 
 

- Identificar e conhecer quem 
governa o país. 
 -  Identificar os poderes do 
município, do Estado e do país. 
 - Conhecer as 
responsabilidades 
desempenhadas pelos  três 
poderes. 
-  Entender as atividades 
legislativas. 
-  Interessar-se pelo trabalho 
desenvolvido pelos 
parlamentares. 
-   Entender as atividades 
legislativas dos senadores. 
 

 
- Textos informativo, 
pesquisas, vídeos 
informativos etc.  

 
 
 
 
 
- Símbolos municipais 

- Conhecer o significado de 
patriotismo. 
- Despertar o amor e o respeito 
à Pátria. 
-  Valorizar os Símbolos 
Nacionais. 

 
- Textos, símbolos, cruzadas, 
caça palavras entre outras. 
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 - Identificar os significados da 
Bandeira Nacional. 
- Desenvolver a leitura e a 
escrita. 
 

- História da emancipação política e seu 
desmembramento  
 

-Construir a linha do tempo 
traçando a sua história e 
destacando fatos importantes; 
-Conhecer a história do 
município; 
-Identificar os distritos do 
município no mapa; 
-Localizar o município no mapa 
do Estado do Pr; 
-Identificar os principais pontos 
turísticos do município; 
-Desenvolver a noção espacial 
e a representação cartográfica 
 

- Textos,  relatos, 
interpretação de textos em 
grupo, visualizar em mapas  
entre outros. 

 
 
 
 
- Direitos e deveres da criança 
 

-  Conhecer o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 
- Identificar situações em que 
os direitos da criança e do 
adolescente não são 
respeitados. 
- Propor ações que ampliem a 
divulgação do ECA e que 
garantam o respeito aos 
direitos contidos no Estatuto. 

 
 
 
- Texto informativo, história em 
gibis, cartazes entre outros  

A avaliação deverá ser feita durante 
a realização de cada atividade 
proposta, num processo contínuo de 
reflexão sobre as produções das 
crianças.  
 
- Avaliações através de provas, 
trabalhos individuais e em grupo. 
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