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4º ANO E ACELERA – BLOCO 17 – SUSTENTABILIDADE E TECNOLOGIA 

Língua Portuguesa – LP  

LP- Objetivos de Aprendizagem   
- Realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas; 
- Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros e temáticas; 
- Escrever textos de gêneros variados, atentando para o contexto de produção e recepção, 
finalidades e objetivos comunicativos.  

LP- Conteúdos  
- Tirinha, história em quadrinhos: recursos linguísticos e estilísticos; linguagem verbal e não 
verbal, e seus múltiplos sentidos; ordem lógica dos fatos no texto; 
- Rótulo e anúncio: finalidade, organização do texto no suporte, elementos constitutivos do 
gênero; 
- Anotação de conceitos, ideias e argumentos para auxílio da memória e organização de 
ideias. 

MATEMÁTICA 

MAT- Objetivos de Aprendizagem -  
- Ler, calcular e registrar medidas e intervalos de tempo (horas, minutos e segundos), 
utilizando calendários e relógios; 
- Elaborar composições e decomposições de números de diferentes magnitudes, e de 
diferentes maneiras visando o desenvolvimento de estratégias de cálculo.  

MAT- Conteúdos  
- Intervalos de tempo; 
- Composição e decomposição de números de diferentes formas.  

CIÊNCIAS 

CIÊN- Objetivos de Aprendizagem -  
- Reconhecer a importância da tecnologia na preservação e conservação da saúde 
(vacinas e medicamentos); 
- Inferir que algumas doenças são transmitidas de uma pessoa para outra. 

CIÊNC- Conteúdos  
- Técnicas e métodos de produção de vacinas e medicamentos; 
- Contágio e prevenção de doenças.  

GEOGRAFIA 

GEO- Objetivos de Aprendizagem -  
- Reconhecer os aspectos e características da paisagem que refletem a influência da ação 
humana; 

GEO- Conteúdos  
- Agentes transformadores do espaço geográfico: fenômenos naturais e ações humanas; 

HISTÓRIA 

HIST- Objetivo de Aprendizagem  
- Estabelecer relações entre o tempo presente e o passado a partir do estudo de fontes 
históricas diversas.  

HIST- Conteúdo  
- Histórias, individuais e coletivas, na construção das narrativas históricas: a ocupação 
espacial e o nome da cidade. 


