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4º ANO E ACELERA – Bloco de Atividades Nº 28 

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.  
- Reconhecer as mídias digitais, como fonte de aprendizagem e lazer, e acessá-las com 
objetivos pré-estabelecidos.  
- 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: Elementos da narrativa: personagem, enredo e narrador; Processos básicos 
de coesão (substituição); Gêneros digitais: elementos iconográficos. 

MATEMÁTICA 

Objetivos de Aprendizagem  
- Ler, calcular e registrar medidas e intervalos de tempo (horas, minutos e segundos) 
utilizando calendários e relógios.  

MAT- Conteúdo: Intervalos de tempo 

CIÊNCIAS 

Objetivo de Aprendizagem  
-Identificar diferentes formas de representação do planeta (mapas, globo e fotografias). 

CIÊN- Conteúdo: Formas de representação do planeta (mapas, globo e fotografias).  

GEOGRAFIA 

Objetivos de Aprendizagem 
- Adotar ações responsáveis (individuais e coletivas) em relação à sustentabilidade, 
reconhecendo as consequências das transformações sobre a natureza como, o aquecimento 
global, a perda da biodiversidade, entre outras, causadas principalmente pelas ações 
humanas.  
- Reconhecer a inter-relação entre os elementos naturais e a sociedade e seu equilíbrio para a 
manutenção da vida na Terra. 
- Reconhecer os aspectos e características da paisagem natural e das paisagens que refletem 
a influência da ação humana.  
- Desenvolver a habilidade de localizar-se nos lugares reconhecendo na linguagem 
cartográfica o senso de referência com relação a si próprio.  

GEO- Conteúdo: Território brasileiro: limites, fronteiras, povos e paisagens.  

HISTÓRIA 

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. 
- Perceber a existência de diferentes identidades étnicas de pessoas e de grupos em Recife e 
Pernambuco.  



 

 
 

Conteúdos: A construção das identidades étnicas de pessoas e de grupos: modos de vida 
dos povos indígenas de Pernambuco em diferentes tempos; Afro-descendência, e modos de 
viver no Recife, e em outras cidades pernambucanas no presente e no passado.  

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.  

 


