
 

Conteúdo Programático 

Português  (19/03/2018) 

 Interpretação de poema 
Identificar a função de um texto
meio da leitura.  

 Alfabeto – gramática p. 6 a 12 
Analisar a parte gráfica
atividades propostas.

 Separação de sílabas 
 Aplicar o conhecimento já adquirido separando corretamente as sílabas em 
atividades propostas. 

 Encontros vocálicos 
Reconhecer a ocorrência de ditongos e hiatos

 Dígrafo - Gramática p. 31 a 37 
Identificar a formação dos dígrafos, por meio de seus conhec
letra e fonemas. 

 Encontro consonantal Gramática p. 41 a 45  
Identificar o encontro de consoantes pronunciáveis, assinando
palavras em estudo.

 Ordem alfabética Gramática p
Ordenar as palavras em ordem alfabética observando a terceira e quarta 
letra pronunciada. 
 
 

Ciências (20/03/2018) 

Unidade 1  

 As Células 
Compreender que há organismos formados por uma única célula, enquanto 
outros são formados por muitas delas.
Entender que existe células de diferentes formas, tamanhos e funções.

 As bactérias 
Reconhecer as bactérias e compreender que elas são seres vivos.

 Os fungos 
Reconhecer a importância de certos fungos para os seres vivos incluindo os 
seres humanos. 

 

 

gramático Parciais 1° trimestre – 4º ano - 2018

Interpretação de poema  
Identificar a função de um texto, analisando as partes que o compõem por 

gramática p. 6 a 12  
gráfica maiúscula e minúscula do alfabeto realizando as 

atividades propostas. 
Separação de sílabas - gramática p. 15 a  18   
Aplicar o conhecimento já adquirido separando corretamente as sílabas em 
atividades propostas.  
Encontros vocálicos - Gramática p. 24 e 25  
Reconhecer a ocorrência de ditongos e hiatos, assinalando-os

Gramática p. 31 a 37  
Identificar a formação dos dígrafos, por meio de seus conhec

Encontro consonantal Gramática p. 41 a 45   
contro de consoantes pronunciáveis, assinando

palavras em estudo. 
Ordem alfabética Gramática p. 19 a 23  
Ordenar as palavras em ordem alfabética observando a terceira e quarta 
letra pronunciada.  

Compreender que há organismos formados por uma única célula, enquanto 
outros são formados por muitas delas. 
Entender que existe células de diferentes formas, tamanhos e funções.

Reconhecer as bactérias e compreender que elas são seres vivos.

Reconhecer a importância de certos fungos para os seres vivos incluindo os 

2018 

analisando as partes que o compõem por 

do alfabeto realizando as 

Aplicar o conhecimento já adquirido separando corretamente as sílabas em 

os.  

Identificar a formação dos dígrafos, por meio de seus conhecimentos sobre 

contro de consoantes pronunciáveis, assinando-as nas 

Ordenar as palavras em ordem alfabética observando a terceira e quarta 

Compreender que há organismos formados por uma única célula, enquanto 

Entender que existe células de diferentes formas, tamanhos e funções. 

Reconhecer as bactérias e compreender que elas são seres vivos. 

Reconhecer a importância de certos fungos para os seres vivos incluindo os 



Reconhecer que existem fungos que podem causar doenças em seres 
humanos, outros animais e plantas. 
 

 

Inglês (21/03/2018) 

 Vocabulário referente aos dias da semana. 
 Pronomes: His, Her. 
 Vocabulário referente a esportes. 
 Can/can’t 
 Vocabulário referente a atividades de lazer. 

 

 

História (22/03/2018) 

 

Unidade 1  

 Produtos valiosos  
Identificar as principais especiarias e sua importância no comércio, 
analisando gravuras da época. 

 Navegar em busca de riquezas  
Identificar os instrumentos que auxiliaram as grandes navegações, 
interpretando texto relacionado ao assunto em questão. 

 Viagens espanholas  
Inferir a história das navegações espanholas, analisando como os espanhóis 
participaram das mesmas. 

 Viagens portuguesas   
Escrever as origens dos primeiros nomes dados ao Brasil, organizando fatos 
em ordem cronológica. 

 O dia-a-dia dos marinheiros  
Identificar a formação da sociedade portuguesa no período das grandes 
navegações, julgando as características do grupo social português. 

 

Geografia (23/03/2018) 

Unidade 1  

 O planeta onde vivemos  
Identificar os planetas que compõem o Sistema Solar, por meio do uso de 
imagens e informações em textos relacionados. 



 Conhecendo a Terra  
Identificar as camadas que compõem o planeta Terra, assinalando-os. 

 Continentes e oceanos  
Reconhecer que o planeta é formado por continentes e oceanos, analisando 
mapas e gráficos. 

 Vulcões  
Relacionar a ocorrência de vulcões à dinâmica interna da Terra, 
apropriando-se do conhecimento adquirido. 

 Terremotos  
Relacionar a ocorrência de terremotos à dinâmica interna da Terra, 
apropriando-se do conhecimento adquirido. 
 
 

Matemática (26/03/2018) 

 Unidade 1  

 O valor de cada algarismo em um número. 
Reconhecer o valor posicional dos algarismos, observando números. 

 Números – ordens e classes. 
Identificar as classes e as ordens de um número, compondo, decompondo e 
classificando a ordem de grandeza. 

 Números de seis algarismos. 
Ler um número até a classe dos milhares, escrevendo por extenso.  

 Comparações. 
Comparar números naturais, usando os sinais de maior que, menor que e 
formando sequências. 

 Adição e subtração. 
Calcular operações de adição e subtração em situações-problema.  
 


