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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
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4º ANO E ACELERA– BLOCO Nº 23 – A ARTE DE PERNAMBUCO 

LÍNGUA PORTUGUESA – LP  

LP – Objetivos de Aprendizagem  
- Ler textos de diferentes gêneros e temáticas com autonomia.  
-Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros e temáticas.  
- Realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas. 

LP – Conteúdos  
- Rótulo e anúncio: finalidade, organização do texto no suporte, elementos 
constitutivos do gênero.  

MATEMÁTICA 

MAT – Objetivos de Aprendizagem 
- Resolver e elaborar problemas de estrutura aditiva, envolvendo seus diferentes 
significados em situações contextualizados, utilizando cálculo mental e algoritmos, 
além de fazer estimativas do resultado.  
- Ler, calcular e registrar medidas de tempo (horas, minutos e segundos), utilizando 
calendários e relógios.  

MAT – Conteúdos  
- Cálculo de adição e subtração.  
- Intervalos de tempo.  

CIÊNCIAS 

CIENC - Objetivos de Aprendizagem  
 - Observar os elementos presentes no céu, durante o dia e durante a noite, e 
descrever as diferenças observadas. 
- Reconhecer a importância dos animais e plantas no ambiente. 

CIENC – Conteúdos 
- O Sol, a Terra, Lua e a construção dos calendários.    
- Seres vivos: características e diversidade.  

GEOGRAFIA 

GEO – Objetivos de Aprendizagem  
- Compreender a interdependência social e espacial das atividades econômicas, 
bem como sua complementaridade.  
- Compreender a importância do trabalho humano na construção e transformação 
dos espaços em busca da sustentabilidade socioambiental.   

 GEO – Conteúdos  
- Trabalho e produção na cidade: indústria, comércio, serviço e transporte.  

HISTÓRIA 

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



HIST – Conteúdo 
- Histórias individuais e coletivas na construção das narrativas históricas.  

ARTE 

ARTE – Objetivos de Aprendizagem 
- Reconhecer, no repertório do Maracatu (Baque Virado e Baque Solto), os 
elementos constitutivos da Dança (Quem dança? Como dança? Onde dança?).  
- Fazer leitura formal (o que se vê e como se apresenta) e leitura simbólica (o que 
se vê, se sente, interpreta) de reproduções de imagens, encontradas em diferentes 
espaços e sistemas das artes visuais [museus, galerias, instituições, artistas, 
artesãos(ãs)], inclusive as suas e as dos(as) colegas. 

ARTE – Conteúdos 
- A dança na representação do Maracatu, observando seu contexto histórico, 
características (Maracatu de Baque Virado e Maracatu de Baque Solto).  
- Objetos do cotidiano e/ou design: as diferentes estéticas, técnicas e os diferentes 
usos.  
- Representação da diversidade humana: figuras humanas em diferente estéticas, 
modalidades e culturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


