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4º ANO E ACELERA – Bloco de Atividades Nº 27 

LÍNGUA PORTUGUESA – LP  

Objetivos de Aprendizagem  
- Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros e temáticas.  
- Realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas. 
- Reconhecer o contexto de produção, o propósito comunicativo, os elementos composicionais 
e organizacionais de gêneros variados.  
- Escrever textos de gêneros variados, com apoio do(a) professor(a), atentando para o 
contexto de produção e recepção, finalidades e objetivos comunicativos.  

LP- Conteúdos: Reportagem, notícia e propaganda – elementos constitutivos da linguagem 
dos gêneros; Verbete de dicionário: característica e organização do suporte.  

MATEMÁTICA 

Objetivos de Aprendizagem 
- Elaborar composições e decomposições de números de diferentes magnitudes, e de 
diferentes maneiras visando o desenvolvimento de estratégias de cálculo para compreender o 
sistema de numeração decimal.  
- Resolver e elaborar problemas de estruturas aditivas, envolvendo seus diferentes 
significados em situações contextualizadas, utilizando cálculo mental e algoritmos, além de 
fazer estimativas de resultados.   
- Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de comprimento, área, massa, 
capacidade, tempo e valor monetário.  
- Ler, calcular e registrar medidas e intervalos de tempo (horas, minutos e segundos) 
utilizando calendários e relógios. 

MAT- Conteúdos: Unidade, dezenas, centenas, milhar; Decomposição de números de forma 
polinomial; Representação simbólica de adição e subtração; Resolução de problemas; 
Unidades de medida; Problemas com grandezas. 

GEOGRAFIA 

GEO- Objetivos de Aprendizagem  
- Utilizar a linguagem cartográfica para representar e interpretar informações, possibilitando a 
compreensão e estudos comparativos de diferentes lugares.  
- Ler e representar paisagens diferenciadas.  

GEO- Conteúdos: Como localizar-se nos lugares: desenvolvendo habilidades de 
reconhecimento de escala, legenda, orientações; Transformações da cidade onde moro no 
contexto do desenvolvimento geográfico.  

HISTÓRIA 

HIST- Objetivos de Aprendizagem   
- Identificar-se como sujeito histórico, a partir da compreensão de que a história não é única, 
as histórias individuais são integrantes das histórias coletivas que fazem parte do seu 
cotidiano.  
- Reconhecer formas de organização social no Recife, em relação a outros espaços, e em 
diversos tempos, através de fontes históricas diversas.  

HIST- Conteúdos: Histórias individuais e coletivas na construção das narrativas históricas: 



 

 
 

Recife e seus bairros. 

CIÊNCIAS  

CIÊN- Objetivo de Aprendizagem   
- Reconhecer a importância da tecnologia na prevenção e conservação da saúde (vacinas e 
medicamentos).  

CIÊN- Conteúdo: Papel da tecnologia na sociedade, e seus impactos no desenvolvimento 
social, e no meio ambiente.  

ARTE 

ARTE - Objetivo de Aprendizagem   
- Fazer leitura simbólica (imagens fixas e em movimento) de imagens representativas, e 
diferenciar autores e modalidades (desenho, pintura, fotografia e escultura).  

ARTE – Conteúdo: Representações da diversidade humana em diferentes estéticas, 
modalidades e culturas.  

 
 

 
 


