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4º ANO E ACELERA  – BLOCO Nº 24 – TRABALHO E PROFISSÕES 

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.  
- Compreender a sequência dos fatos em tirinhas e quadrinhos, observando os 
efeitos de humor e/ou ironia. 
- Ler textos de diferentes gêneros e temáticas com autonomia. 

LP- Conteúdos   
-Tirinhas, historinha em quadrinhos: recursos linguísticos e estilísticos; linguagem 
verbal e não verbal, e seus múltiplos sentidos; ordem lógica dos fatos no texto.  

MATEMÁTICA 

MAT- Objetivos de Aprendizagem 
- Ler, escrever, ordenar e comparar números até a ordem de dezena milhar. 
- Resolver e elaborar problemas de estrutura aditiva, envolvendo seus diferentes 
significados em situações contextualizadas, utilizando cálculo mental e algoritmo, 
além de fazer estimativas de resultado.  
- Ler e interpretar informações e dados apresentados em gráfico.  

MAT- Conteúdos  
- Leitura, escrita e comparação de números. 
- Unidade, dezena e centena de milhar. 
- Cálculo de adição e subtração.  
- Leitura de informações apresentadas em gráficos de setor e de coluna.  

GEOGRAFIA 

GEO- Objetivos de Aprendizagem 
- 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- Objetivos de Aprendizagem 
- Compreender as características de diferentes grupos, relacionando-as às suas 
identidades sociais.  

HIST- Conteúdos  
– Afrodescendência e modos de vida no Recife e em outras cidades 
pernambucanas, no presente e no passado.  

CIÊNCIAS 

CIÊNCIAS- Objetivo de Aprendizagem 



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

CIÊNCIAS- Conteúdos 
- A importância das vacinas e medicamentos.  

 


