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4º ANO E ACELERA – Bloco de Atividades 12 – VIDA RURAL E VIDA URBANA 

Língua Portuguesa (LP) 

LP – Direitos de Aprendizagem Ler e Compreender textos que atendam a diferentes 
finalidades, e que sejam organizados por disposições gráficas, relacionadas aos propósitos 
em questão; Ler e apreciar e usar os gêneros literários do patrimônio artístico/ cultural 
brasileiro; Apreciar e usar os gêneros literários do patrimônio artístico cultura/l brasileiro; 
Conquistar autonomia para solucionar dúvidas, referentes ao emprego adequado de 
palavras; Apropriar-se das convenções da Língua Portuguesa. 

LP – Conteúdos: Textos narrativos (fábulas/moral da história), elementos da narrativa, 
personagem, enredo, tempo e espaço, características físicas e psicológicas dos 
personagens; Tirinha,  história em quadrinhos: recursos linguísticos e estilísticos; 
linguagem verbal, e não verbal, e seus múltiplos sentidos; ordem lógica dos  fatos no  texto; 
Biografia- função social; Narrativa ficcional. Refacção textual (aspectos discursivos e 
formais: adequação do vocabulário, da pontuação, dos elementos coesivos); Flexão dos 
nomes e verbos; Concordância nominal e verbal. 

Matemática (MAT) 

MAT – Direitos de Aprendizagem Construir significados para os números, realizando 
leituras e escritas numéricas; Resolver problemas, envolvendo os diferentes significados 
das operações aritméticas, efetuando as operações por meio de estratégias de  cálculo 
mental, e estratégias pessoais de cálculo; Reconhecer algumas figuras planas e espaciais, 
identificando os elementos que as constituem, e percebendo que esses elementos 
independem da posição do desenho da figura. Reconhecer e produzir, informações, a partir 
de realização de pesquisas para coleta, organização e representação de dados, de forma 
crítica e criativa, em diferentes contextos (meio ambiente, diversidade e tecnologia) e em 
diferentes situações. 

MAT – Conteúdos: Leitura, escrita; Estimativa de quantidades; Operações fundamentais 
(adição e subtração); Características de figuras planas; Leitura e interpretação de dados 
em tabelas e gráficos. 

Ciências – (CIEN)  

CIEN – Direitos de Aprendizagem Compreender as relações que os homens estabelecem 
com os demais elementos da natureza, percebendo as alterações ambientais, como 
resultado de suas ações, determinadas pelo modelo de desenvolvimento econômico e 
cultural, e, assim, adotarem atitudes positivas com relação à preservação do meio 
ambiente e respeito à biodiversidade; Valorizar a vida e a sua qualidade, como bens 
pessoais e coletivos, desenvolvendo atitudes responsáveis com relação à saúde, ao 
desenvolvimento da sexualidade, aos hábitos de alimentação, de convívio e de lazer, e ao 
uso adequado de materiais, evitando desperdícios e riscos à saúde, ao ambiente e aos 
espaços em que habita. 



CIEN – Conteúdos: Seres vivos: características e diversidade; Partes das plantas e suas 
funções.  

Geografia (GEO) 

GEO – Direitos de Aprendizagem Aprender e observar, analisar, ler e interpretar 
diferentes paisagens; Encantar-se com o mundo e com suas transformações, bem como 
suas potencialidades humanas de interagir com o mundo. 

GEO – Conteúdos: Tipos de regiões e suas diferenças; Formas de lazer dos lugares.  

Arte (ARTE) 

ARTE – Direitos de Aprendizagem: Ampliar seu conhecimento de Mundo através da Arte 
e Cultura; Conhecer e fazer releitura de obras de Arte.  

ARTE – Conteúdos: Artes plásticas e os movimentos culturais. 

 


