
 

Roteiro e Orientação de Estudos – 4º ano 
Professoras: Marisa, Patrícia, Vanessa e Angélica (P2 – 3º Trimestre) 

Páginas O que devo saber após o estudo de Língua 
Portuguesa... 

Sobre... 

200 a 206; 209 a 213 
 

236 e 237; 238 e 239 
 

Ler, compreender e perceber a esperteza do personagem  nos 
contos de artimanha. 
Ler, selecionar as informações mais relevantes nos textos 
informativos e organizá-las em fichas ou quadros. 

Leitura 

207 e 208;224 (ativ. 4 e 5) 
e 228  Sequência didática 
no caderno 

 Analisar e saber fazer uso do discurso direto e indireto nos textos 
estudados 

Gramática do texto 

222 e 223 
Atividade no caderno 

 Saber mudar no texto as formas de tratamento: tu e você Padrões da escrita 

Atividades de análise e 
planejamento da produção 

no caderno 

Produzir o final de um conto de artimanha Produção de texto 

Páginas O que devo saber após o estudo de Matemática... Sobre... 

204 a 207 Interpretar informações contidas em uma nota fiscal e resolver 
problemas envolvendo o uso de dinheiro. 

Tabelas e nota fiscal 

208 a 211 Conhecer diferentes jeitos de resolver divisões  
Analisar quando é possível dividir o resto de uma divisão de 
forma equitativa 

Divisão 

228 e 229. Localizar e interpretar informações em tíquetes, rótulos e outros 
portadores numéricos. 

Portadores 
numéricos 

216 a 219 
 

244 a 247. 

Nomear e reconhecer características de diversas figuras 
geométricas. 
Perceber a simetria em diferentes objetos. 

Figuras 
geométricas. 
Simetria 

Páginas O que devo saber após o estudo de História... Sobre... 

108 e 109 
110 a 113 

 
114, 115 e 121 

 Entender o processo de ocupação do interior do Brasil 
 Conhecer os objetivos e funcionamento das expedições de 
entradas e bandeiras; 
Conhecer a vida do sertão no passado e no presente 

   Ocupando o sertão: 

Entradas e 

bandeiras 

126 e 127 

128 e 129 

130 a 133; 136 a 139 

 Compreender o contexto do processo imigratório da Europa para 
o Brasil; 
 Perceber a diferença entre o trabalho escravo e o livre a partir da 
imigração; 
 Compreender a relação entre o fim da escravidão e a imigração. 

   Brasil: Um povo de 
muitos povos 

Páginas O que devo saber após o estudo de Geografia... Sobre... 

    95  Reconhecer a importância do combate ao trabalho escravo e 

infantil no campo. 

Trabalho escravo e 

infantil  

96 e 97106 e 107 Reconhecer a importância da reforma agrária e o acesso à terra. Reforma agrária e 

assentamento  

98 e 99 
 

100, 101 e 104 

Conhecer os aspectos positivos e negativos da modernização do 
campo.  
Entender que o campo e a cidade se complementam. 

Modernização do 
campo e migração 
para a cidade 

113, 114 e 115 Compreender que as formas de relevo sofrem alterações por 
agentes naturais e humanos.  
Identificar os diversos usos da água e os setores que mais 
consomem. 

Relevo e hidrografia 



 116, 117, 118,  
119,  120 e 121 

Compreender a diferença entre tempo e clima. 
 Identificar tipos de vegetação e entender sua devastação. 

Tempo, clima e 
vegetação 

129 e 139 Relacionar elementos naturais e atividades econômicas. Atividade econômica 

e natureza 

132, 133 e 137 Reconhecer a importância da vegetação para evitar enchentes e 

deslizamentos. 

Moradias e natureza 

Páginas O que devo saber após o estudo de Ciências... Sobre... 

87, 88, 89 e 90 Identificar diferentes materiais que compõem as embalagens 
 

Materiais e 

embalagens 

111, 112, 113 e 114 Conhecer a destinação correta para cada tipo de lixo 
Compreender a importância da redução, reutilização e 
reciclagem do lixo. 

Reduzir, reutilizar e 

reciclar 

124 e 125 
127 e 128 

Reconhecer a importância da alimentação saudável para o nosso 
corpo 
Reconhecer os riscos oferecidos pelos aditivos em alimentos 
industrializados 

Alimentos 

 
132, 133, 134 e 135 

 
Identificar alguns órgãos envolvidos na digestão dos alimentos 
 

O caminho dos 
alimentos no corpo 
humano 

137 e 138 Compreender a importância da respiração na produção de 
energia para o corpo. 
 

Respiração e 

energia 

147 e 148 Compreender a importância das atividades físicas na 
manutenção da saúde 
 

Atividade física e 

hábitos saudáveis 

Páginas O que devo saber após o estudo de Inglês... Sobre... 

60 e 61 
 

62 e 67 

Reconhecer vocabulário das comidas que fazem parte do café da 
manhã; 
Descrever o que você costuma comer no seu café da manhã 
utilizando a estrutura corretamente: “What do you usually have for 
breakfast?- I usually have…”. 

Mealtime 

68 a 70 
 

71, 72 e 75 

Identificar e nomear os possíveis lugares para se passar as férias; 
Reconhecer e utilizar de maneira adequada os advérbios de 
frequência, “Always, Usually e Never”. 

Vacation 

 O que devo saber após o estudo de Espanhol... Sobre... 

Unidade 5. Analisar o uso adequado do verbo ser. 

Perceber as características dos animais selvagens. 

Los animales 

salvajes 

Unidade 6. Reconhecer vocabulário dos meios de transporte. 

 

Por agua,tierra y 

aire. 

Unidade 7. Nomear peças de vestuário. Qué ropa prefiero 

 


