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MATRIZ DE AVALIAÇÃO – 4º ANO (ENSINO FUNDAMENTAL)

Sabe-se que as matrizes de referência são utilizadas para organizar as
habilidades e objetos de conhecimento que são mensurados em provas de larga escala,
nesse caso, no Sistema de Avaliação de Palmas - SAEP.
A Presente Matriz de Referência é um recorte do Documento Curricular do
Tocantins - DCT que é utilizado pela Rede Pública Municipal de Palmas, tendo como
base as matrizes de referência do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB,
aprofundada na BNCC - Base Nacional Comum Curricular e em pesquisas em outras
matrizes de referência de outros estados por meio da internet, além de pesquisas em
livros didáticos e debates com educadores da rede de ensino deste Município. Assim,
apresenta somente os conhecimentos plausíveis de serem medidos em uma avaliação de
larga escala, não abrangendo todos os objetos de conhecimento e as habilidades
previstas no DCT.
Uma matriz de referência de avaliação pode ter muitas finalidades, a mais
importante delas é o seu poder de sinalização das estruturas básicas de conhecim ento s
a serem construídas por crianças e jovens por meio dos diferentes componentes
curriculares em cada etapa da escolaridade básica. Ressalta-se que os objetos de
conhecimento selecionados para a composição desse documento são escolhidos por
serem considerados essenciais para o período de escolaridade avaliado.
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LÍNGUA PORTUGUESA
INTRODUÇÃO
Ensinar Língua Portuguesa na escola é, primordialmente, desenvolver um trabalho de linguagens,
fazendo com que o aluno consiga observar, descobrir, inferir, refletir sobre o mundo , interagir co m
seu semelhante, por meio do uso funcional da linguagem. O desenvolvimento de conhecimentos
discursivos e linguísticos permitirá que o estudante saiba se manifestar em diferentes situações de
interlocução.
Competências Específicas de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental
As competências específicas do componente curricular são meios que buscam possibilitar a
“participação dos estudantes em práticas de diferentes campos de atividades humanas e de p leno
exercício da cidadania”. (BNCC, BRASIL, 2017, p. 84).
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
a. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos
contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade
a que pertencem.
b. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de
atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de
construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida
social.
c. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de
atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo.
d. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa dia nte de variedades
linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos.
e. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequada à situação comunicativa, ao
interlocutor e ao gênero do discurso/gênero textual.
f. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de
comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos
humanos e ambientais.
g. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias.
h. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais
(estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.).
i. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para
fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões
lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência
com a literatura.
j. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as
formas de produzir sentidos (nos processos de compreensão e produção), apr ender e refletir sobre o mundo e
realizar diferentes projetos autorais.

(BRASIL, BNCC, 2017, p. 85).
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LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 1º BIMESTRE

ARTÍSTICO
LITERÁRIO/T
ODOS OS
CAMPOS

ARTÍSTICO LITERÁRIO

VIDA
COTIDIANA/TODO
S OS CAMPOS

VIDA COTIDIANA

VIDA
COTIDIANA/TODOS
OS CAMPOS

CA

EIXO

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais de reclamação, dentre
outros gêneros do campo da vida cotidiana, de Leitura e compreensão de
acordo com as convenções do gênero carta e cartas pessoais de reclamação.
considerando a situação comunicativa e o tema /
assunto / finalidade do texto.
(EF15LP03)
em textos.

Localizar

informações

explícitas Estratégia de Leitura.
Localização de informações.

(EF15LP03)
em textos.

Localizar

informações

explícitas Estratégia de Leitura.
Localização de informações.

Estratégi as de Leitura.
(EF35LP04) Inferir informações implíci tas nos
Inferência de informações imtextos lidos.
plícitas.
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou
Estratégias de leitura.
expressões desconhecidas em textos, com base
Inferenciação.
no contexto da frase ou do texto.

Análise linguística/
semiótica

(EF04LP08) Reconhecer e grafar, corretamente, Escrita de palavras derivadas
palavras derivadas com os sufixos
com
os
sufixos
-agem,
-agem,
-oso,
-eza,
-izar/-isar
(regulares -oso, -eza, -izar/-isar (regulares
morfológicas).
mor- fológicas).
Escrita de palavras utilizando
(EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de
regras correspondência fonecorrespondência
fonema-grafema
regulares
ma-grafema regulares diretas
diretas e contextuai s.
e contextuais.

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma
autônoma, textos literários de diferentes gêneros
e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações,
estabelecendo preferências por gêneros, temas,
autores.

Formação do leitor literário.
Leitura de livros literários
nacionais, tocantinenses e da
lite ratura africana.

Análise linguística
semiôtica
(Ortografizaçã o)

(EF35LP29) Identificar, em narrativas, ce nário,
personagem central, conflito gerador, resolução
e o ponto de vista com base no qual, histórias
são narradas, diferenciando narrativas em
primeira e terceira pessoas.

Identificação em contos de
fadas e / ou aventura:
cenário, personagens, conflito
gerador, resolução, ponto de
vista.

Análise linguística/
semióti ca
(Ortografizaçã o)

(EF04LP05) Identificar a função na leitu ra e
usar, adequadamente, na escrita ponto final, de
interrogação, de exclamação, dois-pontos e
travessão em diálogos (discurso direto), vírgula
em enumerações e em se- paração de vocativo e
de aposto.

Uso adequado de ponto final,
de interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão
em diá logos discurso direto.
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LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2º BIMESTRE

CAMPO DA
VIDA PÚBLICA

ARTÍSTICO LITERÁRIO/TODOS OS
CAMPOS

VIDA PÚBLICA

CA

EIXO
Leitura /
escuta
(compartilhada
e autônoma)

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

(EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, Identificação em notícias, fatos, participantes,
participantes, local e momento / tempo da local e momento / tempo da ocorrência do
ocorrênci a do fato noticiado.
fato noticiado.
(EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões /
sugestões em textos (informativos, jornalísticos, Distinçã o de fatos de opiniões em notícias.
publicitári os etc.)

(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias,
manchetes, lides e corpo de notícias simples para
público infantil e cartas de reclamação (revista Identificação e reprodução da forma-tação e
infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica do gênero notícias.
(orto grafização) diagramação específica de cada um desses
gêneros, inclusive em suas versões orais.
Análise
linguística
semiôti ca

Análise
linguística /
semióti ca
(Ortogra fização )

Análise
linguística /
semióti ca
(Ortogra fização )

Conhecimento das diversas grafias do
(EF04LP04) Usar acentográfico (agudo ou
alfabeto.
circunflexo) em paroxítonas terminadas em -i(s), -l,
Acentuação: uso do acento agudo e
-r, -ão(s)
circunfl exo.
(EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar,
adequadamente, na escrita ponto final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão Pontuação, identificação na lei tura e uso na
em diálogos (discurso direto), vírgula em produção de textos.
enumerações e em separação de vocativo e de
aposto.
(EF35LP14) Identificar em textos e usar na Identificação e uso de pronomes pessoais,
produção textual pronomes pessoais, possessivos possessivos e demonstra-tivos, como recurso
e
demonstrativos,
como
recurso
coesivo coesivo anafóri co.
anafórico.
Morfológia.
(EF04LP18) Analisar o padrão entonacional e a
expressão facial e corporal de ânco ras de jornais
radiofônicos ou televisivos e de entrevistadores /
entrevistados.

Análise do padrão entonacional e a
expressão facial e corporal de âncoras de
jornais radiofônicos ou televisivos e de
entrevistadores / entrevistados.
Escuta de jornais e entrevistas televisivos e
radiofônicos.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos
versificados, observando rimas, aliterações e
Apreciação de poemas.
diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e
refrãos e efeito de sentido.
Leitura /
escuta
(compartilhada
e autônoma)

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos,
observando efeitos de sentido criados pelo formato
Apreciação de poemas visuais e concretos.
do texto na página, distribuição e diagramação das
letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais.
(EF35LP27) Ler e compreender, com certa
autonomia, textos em versos, explorando rimas,
Formação do leitor literário.
sons e jogos de palavras, imagens poéticas
(sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros.

Análise linguísti (EF04LP26) Observar, em poemas concretos, o
ca / semióti ca formato, a distribuição e a diagramação das letras
(Ortogra fização ) do texto na página.

Forma de composição de textos
poéticos concretos.
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LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 3º BIMESTRE

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

PRÁTICAS DE ESTUDO
E PESQUISA

CA

EIXO

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

(EF35LP14) Identificar em textos e usar na
Análise linguística
produção textual pronomes pessoais, possessivos
/ semiótica
Morfologia / Pronomes.
e
demonstrativos,
como
recurso
coesivo
(Ortografi zaçã o)
anafóri co .
Leitura / escuta (EF04LP20) Reconhecer a função de grá ficos,
Imagens analíticas em textos (Gráficos,
(compartilhada e diagramas e tabelas em textos, como forma de
diagramas, tabelas)
autônoma)
apresentaçã o de dados e informações.
Leitura / escuta
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e
(compartilhada e
outros recursos gráficos.
autônoma)
Análise
linguística /
semióti ca
(Ortografi zaçã o)

Formaçã o do leitor literário.
Leitura multissemiótica .

(EF04LP27) Identificar, em textos dramáticos, Forma de composição de textos
marcadores das falas das personagens e de dramáticos. Adaptação dos livros lidos
cena.
em textos dramáti cos.

LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 4º BIMESTRE

VIDA COTIDIANA /
TODOS OS CAMPOS

VIDA COTIDIANA/TO DO S OS CAMPOS

CA

EIXO

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

(EF04LP09) Ler e compreender, com autonomia, boletos, faturas e carnês, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo
com as convenções do gênero (campos, itens
L ei tura /
elencados, medidas de con- sumo, código de
escuta
barras) e considerando a situação comunicativa
(compartilhada e e a finalidade do texto.
autônoma)
(EF15LP03)
em textos.

Localizar

informações

explícitas

Compreensão em leitura em boletos,
faturas e carnês, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana considerando a situação comunicativa e
a fina- lidade.

Estratégi a de leitura.
Localização de informações explícitas
em textos.

(EF04LP06) Identificar em textos e usar na
Análise linguística
produção
textual
a
concordância
entre
/ semiôtica
Morfologia / Concordância.
substantivo ou pronome pessoal e verbo
(ortografizaçã o)
(concordância verbal).
(EF04LP13) Identificar e reproduzir, em textos
injuntivos instrucionais (instruções de jogos
digitais ou impressos), a formatação própria
Análise linguística
Identificação e reprodução da formadesses textos (verbos imperativos, indicação de
/ semiôtica
tação e diagramação específicas em
passos a serem seguidos) e formato específico
(ortografização)
textos injuntivos instrucionais.
dos textos orais ou es critos desses gêneros (lista
/ apresentação de materiais e instruções/passos
de jogo).
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(EF35LP22) Perceber diálogos em textos
Formação do leitor literário / Leitura
narrativos, observando o efeito de sentido de
multissemiótica .
verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de
Leitura de livros literários.
variedades linguísticas no discurso direto.
Leitura /
escuta
(compartilhada
e autônoma)

(EF35LP06) Recuperar relações entre par- tes de
um texto, identificando substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso
de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos)
que
contribuem
para
a
continuidade do texto.

Estratégia de leitura. Identificação de substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para a continuidade do
texto.

(EF35LP14) Identificar em textos e usar na
Morfologia.
Análise linguística
produção textual pronomes pessoais, possessivos
/ semiótica
Pronomes possessivos
e demonstrativos, como recur- so coesivo
(Ortografizaçã o)
tivos.
anafórico.

e demonstra-
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ARTE
INTRODUÇÃO
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o Componente Arte está fundamentado
ao processo e produção artista cultural, nos diversos tempos históricos e contextos sociais, que têm
a expressão visual como elemento de comunicação. (BRASIL,2017).
O Componente Arte e suas múltiplas linguagens, artes visuais, dança, música, teatro , são camp o s
de conhecimento essenciais, com suas especificações.
O Documento Curricular do Tocantins, Componente Arte no Ensino Fundamental, foi pensado de
forma coletiva, dialogando com as diversas culturas locais e regionais que fazem parte da identidade
social, cultural e artística do estado. Dessa forma, o documento destaca o pro tagonismo da região
local, valorizando as produções artísticas e culturais que estão no ento rno do cotidiano escolar.
Nesse contexto, o conhecimento da Arte e da cultura de cada local e região do Tocantins é de
extrema importância para o desenvolvimento crítico e de conhecimento e reconhecimento da própria
identidade cultural.
DIMENSÕES DO CONHECIMENTO
As diferentes formas de expressão fazem parte da cultura de um povo. Sendo assim, propõe -se que
as linguagens Artes Visuais, Dança, Música e Teatro sejam abordadas de forma articulada,
favorecendo o diálogo por meio das seis dimensões do conhecimento. De forma simultânea e
indissociável, as dimensões estimulam a construção de conhecimentos significativos, p ossib ilitando
aos estudantes o conhecimento das singularidades das experiências artísticas contextualizadas no
tempo e no espaço. A Base Nacional Comum Curricular (2017) apresenta seis dimensões, que são:
•

Criação: refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem e constroem.

•

Crítica: refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção a novas
compreensões do espaço em que vivem, com base no estabelecimento de relaçõ es, p o r meio
do estudo e da pesquisa, entre as diversas experiências e manifestações artísticas e culturais
vividas e conhecidas.

•

Estesia: refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, ao tempo, ao
som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e aos diferentes materiais.

•

Expressão: refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações subjetivas p o r
meio de procedimentos artísticos, tanto em âmbito individual quanto coletivo.

•

Fruição: refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura p ara se sensib ilizar
durante a participação em práticas artísticas e culturais.
• Reflexão: refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruiçõ es,
as experiências e os processos criativos, artísticos e culturais. (BRASIL, 2017, p.192).

UNIDADES TEMÁTICAS ARTES VISUAIS
O ensino em artes visuais requer contínua pesquisa sobre os conhecimentos da área e exp eriências
relacionadas com materiais, técnicas e as formas visuais de diversos momentos da história, inclusiv e
contemporâneos. Para isso, a escola deve proporcionar aos estudantes a vivência de um conjunto de
Página 11
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experiências de aprender e criar, articulando percepção, imaginação, sensibilidade, conhecimento e
produção artística. As unidades temáticas são: artes visuais, dança, música, teatro e artes
integradas.
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
Ao final do Ensino Fundamental, o componente curricular de Arte deve garantir aos estudantes o
desenvolvimento de algumas competências específicas:
1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu
entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de diversas
sociedades, em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural,
histórico, social e sensível a diferentes contextos e dialogar com as diversidades.
2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas
possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo cinema e pelo
audiovisual, nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas
articulações.
3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas ma nifestas
na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira –, sua tradição e manifestações
contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte.
4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando esp aço s
da escola e de fora dela no âmbito da Arte.
5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística.
6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de fo rma crítica e
problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na sociedade.
7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por
meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas.
8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.
9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, co m suas
histórias e diferentes visões de mundo.
(BRASIL, 2017, p.196 - BNCC).
ARTE – 4º ANO – 1º BIMESTRE
UNIDADES
TEMÁTICAS

Artes Visuais

HABILIDADES
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas
das artes visuais tradicionais e contemporâneas,
cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade
de simbolizar e o repertório imagético.
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos
constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma,
cor, espaço, movimento etc.).

OBJETOS DE CONHECIMENTOS
Contextos e práticas.
Leitura de imagem e sua representação.
Elementos da linguagem.
Linguagem visual, experimentação e
exploração simbólica dos elementos da
linguagem.
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Dança

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas
distintas de manifestações da dança presentes em
diferentes contextos, cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório
corporal.

Contextos e práticas.
Danças folclóricas da comunidade e da
cultura tocantinense (Sússia e Jiquitaia,
Catira e outras).

Musica

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente
diversas formas e gêneros de expressão musical,
reconhecendo e analisando os usos e as funções da
música em diversos contextos de circulação, em
especial, aqueles da vida cotidiana.

Contextos
musicais
erudito do
e africana
Brasil.

Teatro

Artes
Integradas

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas
de manifestações do teatro presentes em diferentes
contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias
dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário,
a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional.

(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em
projetos temáticos, as relações processuais entre
diversas linguagens artísticas.

e práticas Estilos/gêneros
diversos: folclórico, MPB,
Brasil, de matrizes indígena
e outros, do Tocantins e do

Contextos e práticas.
Teatralidades na literatura infantil e na
cultura popular presentes no contexto
da comunidade e de diferentes
culturas.
Processos de criação
Contextualizar as temáticas abordadas,
dialogando com as linguagens artísticas (visuais, sonoras, cênicas e
coreográficas).

ARTE – 4º ANO – 2º BIMESTRE
UNIDADES
TEMÁTICAS

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

Artes Visuais

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de
distintas matrizes estéticas e culturais das artes
visuais nas manifestações artísticas das culturas
locais, regionais e nacionais.

Matrizes
estéticas
e
culturais
Elementos das manifestações artísticas
e
culturais
do
Tocantins,
que
influenciaram nas produções visuais
locais e regionais.

Dança

(EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes
do corpo e destas com o todo corporal na construção
do movimento dançado.

Elementos da linguagem.
Movimentos articulares: postura, alongamento e a percepção da diferença
entre os corpos.

Musica

(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos
constitutivos da música (altura, intensidade, timbre,
melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras,
canções e práticas diversas de composição/criação,
execução e apreciação musical

Elementos da linguagem.
Canções de ritmos diversos: samba,
rock, valsa, forró, indígenas, africanas
e outras.

Teatro

(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida
cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas
entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas etc.).

Elementos da linguagem.
Brincadeiras infantis, contação de
histórias e suas possibilidades cênicas
(brincadeiras tradicionais de diferentes
culturas, com ênfase na cultura
tocantinense).

Artes
Integradas

(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias
de diferentes matrizes estéticas e culturais.

Matrizes estéticas e culturais.
Arte circense e suas possibilidades,
visuais, gestuais, sonoras, cenográficas
e digitais.
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ARTE – 4º ANO – 3º BIMESTRE
UNIDADES
TEMÁTICAS

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

Artes Visuais

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de
expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e
técnicas convencionais e não convencionais.

Materialidades.
Experimentação na produção artística
com materiais e suportes variados:
recicláveis, reutilizáveis e outros.

Dança

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos
dançados
de
modo
individual,
coletivo
e
colaborativo, considerando os aspectos estruturais,
dinâmicos e expressivos dos elementos constitutivos
do movimento, com base nos códigos de dança.

Processos de criação.
Rodas cantadas, danças rítmicas e
expressivas.
Danças da cultura popular presentes
no contexto comunitário.

Musica

(EF15AR17)
Experimentar
improvisações,
composições e sonorização de histórias, entre
outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou
instrumentos musicais convencionais ou não
convencionais, de modo individual, coletivo e
colaborativo.

Processos de criação.
Criação de instrumentos com materiais
reutilizáveis, elementos da natureza
(galhos, folhas, sementes, buritis e
outros).

Teatro

(EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo,
coletivo e autoral em improvisações teatrais e
processos narrativos criativos em teatro, explorando
desde a teatralidade dos gestos e das ações do
cotidiano até elementos de diferentes matrizes
estéticas e culturais.

Processos de criação.
Experimentação teatral a partir de
diferentes estímulos: adereços, objetos, máscaras, bonecos, figurinos e
outros.

Artes
Integradas

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio
cultural, material e imaterial, de culturas diversas,
em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes
indígenas, africanas e europeias, de diferentes
épocas, favorecendo a construção de vocabulário e
repertório
relativos às diferentes linguagens
artísticas.

Patrimônio cultural.
História das manifestações artísticas e
culturais do Tocantins, percebendo a
sua relação com outras produções
artísticas e culturais de tempos e
lugares diferentes.

ARTE – 4º ANO – 4º BIMESTRE
UNIDADES
TEMÁTICAS

HABILIDADES

(EF15AR05) Experimentar a criação em artes
visuais de modo individual, coletivo e colaborativo,
explorando diferentes espaços da escola e da
comunidade.
Artes Visuais

(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos
colegas, para alcançar sentidos plurais.
(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do
sistema das artes visuais (museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos, curadores etc.)

OBJETOS DE CONHECIMENTOS
Processos de criação.
Experimentação coletiva e colaborativa
em diferentes espaços; sala de aula,
pátio da escola, muros, praças,
parques, e outros, na criação de
desenho, pintura ou colagem, da
temática abordada.
Produção
fotográfica
explorando
diferentes espaços, cores, formas e
volumes, na escola e comunidade.
Exposição e debate a partir de
trabalhos realizados.
Sistemas da linguagem.
Leitura de objetos artísticos e culturais:
imagens do cotidiano.
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Dança

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos
dançados
de
modo
individual,
coletivo
e
colaborativo, considerando os aspectos estruturais,
dinâmicos e expressivos dos elementos constitutivos
do movimento, com base nos códigos de dança.

Processos de criação.
Criação, improvisação e composição de
coreografias a partir de materiais
diversos (tecidos, fitas, cordas, balões,
elementos da natureza, e outros),
ampliando as possibilidades estéticas
presentes no dançar.

Musica

(EF15AR17)
Experimentar
improvisações,
composições e sonorização de histórias, entre
outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou
instrumentos musicais convencionais ou não
convencionais, de modo individual, coletivo e
colaborativo.

Processos de criação.
Percussão corporal.
Banda rítmica (instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis).

Teatro

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta,
ressignificando objetos e fatos e experimentando-se
no lugar do outro, ao compor e encenar
acontecimentos cênicos, por meio de músicas,
imagens, textos ou outros pontos de partida, de
forma intencional e reflexiva.

Processos de criação.
Criação de histórias a partir de
narrativas e textos infantis (histórias
em
quadrinho,
filmes,
desenhos
animados e outros).
Dramatização de histórias / lendas com
bonecos / fantoches.
Dramatização de histórias com bonecos
/ fantoches.

Artes
Integradas

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e
recursos digitais (multimeios, animações, jogos
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia,
softwares etc.) nos processos de criação artística.

Arte e tecnologia.
Experimentar e reconhecer na criação
artística modos de construção e
solução estética de diferentes recursos
digitais.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
INTRODUÇÃO
A Educação Física tematiza as práticas corporais, visando alcançar as reais necessidades dos
estudantes, compreendendo suas características e procurando enfatizar e respeitar a Cultura
Corporal de Movimento em suas diversas formas de codificação e significação social, estando inserida
na vida, não apenas como um movimento humano que se limita ao corpo, mas sim, como expressão
da cultura, presente na história da humanidade.
As Brincadeiras e jogos são atividades espontâneas, marcadas pelo ato de brincar, que podem ser
recriadas e terem suas regras alteradas pelos diversos grupos culturais, podendo ser chamadas de
populares, devido a sua grande difusão na sociedade. Faz-se importante a distinção entre jogo
utilizado como meio para se aprender outra prática e o jogo como fim, que tem o seu v alo r e dev e
ser conhecido, estudado e vivenciado nas escolas.
A unidade temática Ginásticas abrange a ginástica geral, a ginástica de condicionamento físico e a
ginástica de conscientização corporal. A ginástica geral do 1º ao 5º ano, segundo este currículo,
apresenta práticas corporais organizadas para exploração dos elementos básicos corporais
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, etc.), das acrobacias com, em e sem materiais, da iniciação à
coreografia, das coreografias em pequenos e grandes grupos, enfatizando a interação social, o
compartilhamento do aprendizado e a não competitividade. As ginásticas de condicionamento físico e
de conscientização corporal estão presentes, neste currículo, a partir do 6º ano. As ginásticas de
condicionamento físico constituem-se de sessões de exercícios planejados, estruturados e repetitivos,
destinados a manter a saúde, a condição física e a melhoria do rendimento. As ginásticas de
conscientização corporal abrangem práticas que usam os movimentos lentos e suaves para a
percepção do próprio corpo e conscientização a respeito da postura e respiração, sendo as p ráticas
milenares da cultura oriental parte desse grupo. As denominadas ginásticas competitivas (acrobática,
aeróbica esportiva, artística, rítmica e de trampolim) não fazem parte dessa unidade temática, p o is
são consideradas esportes. A unidade temática Danças diz respeito às práticas corporais
caracterizadas por movimentos rítmicos corporais, pelo ritmo musical de cada estilo de dança e p o r
coreografias. São práticas corporais marcadas pela história sobre suas origens e que apresentam
diferentes significados nos contextos socioculturais onde acontecem. No Tocantins, a dança está
vinculada à história e cultura das populações que constituem o estado, sendo de grande importância
o desenvolvimento dessa prática corporal nas escolas, resgatando expressões como a súcia
(jiquitaia), a catira, dentre outras. Neste documento, as danças do 1º ao 5º ano partem das danças
do contexto comunitário, passando pelo contexto regional, enfatizando as danças de matriz indígena
e africana, com ênfase nas danças do Tocantins, nas danças do Brasil e do mundo. No 6º ano, o
destaque é para a valorização das danças folclóricas do Brasil, incluindo as danças típicas
tocantinenses. No 7º ano, são desenvolvidas as danças urbanas e no 8º e 9º, as danças de salão ,
partindo da cultura do Brasil, para a cultura mundial.
A unidade temática Lutas enfoca as disputas corporais, que combinam ações de ataque e defesa,
em direção ao adversário, com uso de técnicas, táticas e estratégias, para atingir ou excluí-lo de um
determinado espaço, por meio da imobilização e do desequilíbrio corporal. As lutas estão presentes,
neste Documento Curricular, do 3º ao 9º ano, no entanto, se o professor considerar necessário , ele
tem autonomia para inseri-la em seu planejamento anual, em outros anos. No 3º ano , as lutas estão
descritas partindo do conhecimento dos estudantes sobre a prática e as influências que trazem p ara
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suas vidas, buscando valorizar e ampliar o conhecimento e experiências a respeito delas, no contexto
comunitário. No 4º ano, abordam-se as lutas do contexto regional, na intenção de expandir o
conhecimento sobre essa prática, identificando também se existe a presença de lutas originárias do s
outros estados da região norte e regiões do Tocantins. É importante enfatizar que no 8º e 9º ano s
os estudantes devem perceber as transformações das lutas em esportes de combate, que tamb ém é
objeto de conhecimento nesses anos. Vale destacar que o professor de Educação Física é um
mediador e não precisa ser um lutador, mas sim permitir que os estudantes vivenciem as diferentes
manifestações de lutas.
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Para o desenvolvimento das competências específicas da Educação Física são descritas hab ilidades
que incluem oito dimensões de conhecimento:
Experimentação: refere-se à dimensão do conhecimento diretamente ligada à vivência, ao fazer
das práticas corporais, que devem ser experimentadas, de forma agradável, para gerar
conhecimento e não causar rejeição.
Uso e apropriação: está ligada ao conhecimento desenvolvido para que o estudante tenha
condições de realizar, com autonomia, as práticas corporais, durante as aulas ou em outros
momentos.
Fruição: está vinculada aos conhecimentos, gerados a partir das experiências sensíveis, provocadas
pela vivência e apreciação das diferentes práticas corporais, realizadas pelo estudante ou por o utras
pessoas, originárias de diferentes épocas, lugares e grupos.
Reflexão sobre a ação: refere-se aos conhecimentos gerados durante e além da vivência da
prática corporal: resolução de desafios intrínsecos às práticas realizadas; aprendizado de novas
modalidades; e adequação das práticas para a inclusão, atendendo aos interesses individuais e
coletivos.
Construção de valores: os valores e normas são aprendidos durante a vivência e discussões a
respeito das práticas corporais, procurando superar preconceitos e estereótip os v inculado s a elas,
voltando - se ao respeito às diferenças e ao combate a todo tipo de preconceito.
Análise: está ligada ao entendimento sobre as práticas corporais: características internas e o co mo
fazer. Por exemplo: benefícios das práticas corporais para a saúde, classificação e sistemas tático s
dos esportes, elementos das danças, dentre outros.
Compreensão: refere-se também ao conhecimento sobre as práticas corporais, mas não está ligada
as suas características internas, mas sim à maneira como elas se manifestam em diferentes lugares
ou meio socioculturais. No Tocantins, essa dimensão do conhecimento está diretamente ligada à
compreensão da origem das práticas corporais, como as Danças, as Lutas, as Brincadeiras e Jo go s,
das diferentes culturas, presentes em contextos geográficos e históricos das diferentes regiões do
estado.
Protagonismo comunitário: está voltada às atitudes e conhecimentos que possibilitam a
autonomia dos estudantes para a reflexão e tomadas de decisões que contrib uam p ara que to do s
tenham seus direitos sociais de acesso às práticas corporais garantidos.
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EDUCAÇÃO FÍSICA– 4º ANO – 1º BIMESTRE
UNIDADES
TEMÁTICAS

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para
possibilitar a participação segura de todos os
estudantes em brincadeiras e jogos populares do
Brasil.
Brincadeiras
e jogos

(EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas
linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as
brincadeiras e os jogos populares do Brasil,
explicando suas características e a importância desse
patrimônio histórico cultural na preservação das
diferentes culturas.

Brincadeiras
Brasil.

e

jogos

populares

do

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO – 2º BIMESTRE
UNIDADES
TEMÁTICAS
Brincadeiras
e jogos

Esportes

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

(EF35EF04bTO) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela,
brincadeiras e jogos de regras e demais práticas
corporais tematizadas na escola, adequando-as aos
espaços públicos disponíveis

Jogos de regras com habilidades
motoras.
Ex: rebater, arremessar, correr e etc.

(EF35EF05) Experimentar e fruir diversos tipos de
esportes de campo e taco, identificando seus
elementos comuns e criando estratégias individuais e
coletivas básicas para sua execução, prezando pelo
trabalho coletivo e pelo protagonismo.

Brincadeiras e Jogos populares.

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO – 3º BIMESTRE
UNIDADES
TEMÁTICAS

HABILIDADES

Brincadeiras
e jogos

(EF35EF01cTO) Experimentar, recriar e fruir
brincadeiras e jogos populares valorizando e
respeitando os diferentes sentidos e significados
desses jogos em suas culturas de origem, em
especial no contexto tocantinense.

Danças

(EF35EF09) Experimentar, recriar e fruir danças
populares do Brasil, valorizando e respeitando os
diferentes sentidos e significados dessas danças em
suas culturas de origem.
(EF35EF10) Comparar e identificar os elementos
constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço,
gestos) em danças populares do Brasil.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

Brincadeiras e Jogos populares.

Danças do Brasil.
Ex: dança do pezinho, dança da fita,
carimbó, Boi Bumbá, catira, dentre
outras.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO – 4º BIMESTRE
UNIDADES
TEMÁTICAS

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

Ginásticas

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma
coletiva, combinações de diferentes elementos da
ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações,
balanceios,
corridas, caminhadas, ondulações,
extensões, rolamentos, acrobacias, com, em e sem
materiais), propondo coreografias com diferentes
temas do cotidiano.

Ginástica
geral:
percepção
de
possibilidades de movimentos individuais e coreografias em pequenos
grupos: elementos básicos de apresentações em pequenos grupos, ritmo,
harmonia, sincronia, direção, trajetória,
planos, dentre outros.

(EF35EF13) Experimentar, fruir e recriar diferentes
lutas presentes no contexto regional (Regiões do
Tocantins e Região Norte do Brasil).
Lutas

(EF35EF15) Identificar as características das lutas
presentes no contexto regional (Regiões do
Tocantins e Região Norte do Brasil), reconhecendo
as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as
demais práticas corporais.

Lutas do contexto regional (Regiões do
Tocantins e Região Norte).
Ex: luta marajoara, Idjassú, dentre
outras.
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MATEMÁTICA
INTRODUÇÃO
A matemática, pelo viés da BNCC, não é só um manancial de números, operações e formas
geométricas, é também um jogo, uma linguagem, uma forma de ver e modelar realidades, uma
estrutura de pensamento, um exercício criativo e um campo de desenvolvimento de m últiplas
habilidades.
De acordo com a BNCC em Matemática são propostas cinco unidades temáticas que promovem
correção entre si, a fim de orientar a formulação de habilidades a serem desenvolv idas no deco rrer
do Ensino Fundamental, são elas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade
e estatística. (BRASIL, BNCC, 2017, p. 275).
Desta forma, a Matriz de Referência de Matemática está estruturada com base nessas unidades
temáticas, assim como, no DCT – Documento Curricular do Tocantins. Tendo como finalidade
direcionar a elaboração das avaliações do SAEP, propondo um trabalho com ênfase no s o b jetos de
conhecimento e habilidades indispensáveis para cada ano.
O SAEP destaca a necessidade de desenvolver o pensamento matemático de forma contextualizada,
em que a experiência em sala de aula seja suficientemente rica para que os alunos resolvam
problemas em diversos contextos. No caso da avaliação, é importante que o conteúdo e a linguagem
estejam adaptados para o estudante, para que seja possív el mensurar o desenvolvimento real da
aprendizagem de cada um.
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA MATEMÁTICA
1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes
culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas
científicos e tecnológicos e alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho.
2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de pro duzir argumentos
convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.
3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética,
Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto
à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a
perseverança na busca de soluções.
4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e
culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá -las
e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes.
5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e
resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.
6. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente
relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando
diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras
linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados).
7. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em
princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e
de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.
8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e
desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de
modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o
modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. (BRASIL/BNCC, 2017, p. 265).
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MATEMÁTICA - 4° ANO - 1º BIMESTRE
UNIDADES
TEMÁTICAS

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Sistema de numeração decimal:
(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais leitura, escrita, comparação e
ordenação de números naturais
até a ordem de dezenas de milhar
de até cinco ordens.
(EF04MA01TO) Conhecer o Sistema de Numeração
Romano alfabético e posicional, suas regras de
Sistema de Numeração Romano
composição, leitura, escrita e sua utilização em nosso
dia a dia.

NÚMEROS

(EF04MA02)
Mostrar,
por
decomposição
e
composição, que todo número natural pode ser escrito
por meio de adições e multiplicações por potências de
dez, para compreender o sistema de numeração
decimal e desenvolver estratégias de cálculo.

Composição e decomposição de
um número natural de até cinco
ordens, por meio de adições e
multiplicações por potências de
10 (dez).

(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou
material manipulável, problemas simples de contagem,
como a determinação do número de agrupamentos
Problemas de contagem.
possíveis ao se combinar cada elemento de uma
coleção com todos os elementos de outra, utilizando
estratégias e formas de registro pessoais.

ÁLGEBRA

GEOMETRIA

GRANDEZAS E
MEDIDAS

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações,
utilizando a calculadora quando necessário, as relações Relações entre adição e subtrainversas entre as operações de adição e de subtração e ção e entre multiplicação e
de multiplicação e de divisão, para aplicá-las na divisão.
resolução de problemas.
(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas
planificações e analisar, nomear e comparar seus
atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais.

Figuras geométricas espaciais
(prismas e pirâmides) reconhecimento, representações, planificações e características

Medidas de comprimento, massa
(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo
e capacidade: estimativas, utilizaperímetros), massas e capacidades, utilizando unidades
ção de instrumentos de medida e
de medida padronizadas mais usuais, valorizando e
de unidades de medida convenrespeitando a cultura local.
cionais mais usuais.
(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de
tempo em horas, minutos e segundos em situações
relacionadas ao seu cotidiano, como informar os
horários de início e término de realização de uma tarefa
e sua duração.

Medidas de tempo: leitura de
horas em relógios digitais e
analógicos, duração de eventos e
relações entre unidades de
medida de tempo.

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas
simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas
PROBABILIDAD
ou pictóricos, com base em informações das diferentes
E ESTATÍSTICA
áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese
de sua análise.

Leitura,
interpretação
e
representação de dados em
tabelas
de
dupla
entrada,
gráficos de colunas simples e
agrupadas, gráficos de barras,
colunas e gráficos pictóricos.
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MATEMÁTICA - 4° ANO - 2º BIMESTRE
UNIDADES
TEMÁTICAS

NÚMEROS

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com
números naturais envolvendo adição e subtração,
utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo
mental e algoritmos, além de fazer estimativas do
resultado.

Propriedades das operações para
o desenvolvimento de diferentes
estratégias
de
cálculo com
números naturais, expressões
numéricas.

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e
subtração, bem como entre multiplicação e divisão,
para ampliar as estratégias de cálculo
Propriedades das operações para
o desenvolvimento de diferentes
estratégias
de
cálculo com
números naturais.
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações
para desenvolver estratégias de cálculo

(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de
exemplos, que a relação de igualdade existente entre
dois termos permanece quando se adiciona ou se
subtrai um mesmo número a cada um desses termos.
ÁLGEBRA

Propriedades da igualdade.
(EF04MA15) Determinar o número desconhecido que
torna verdadeira uma igualdade que envolve as
operações fundamentais com números naturais

GEOMÉTRIA

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos Ângulos retos e não retos: uso
em figuras poligonais com o uso de dobraduras, de dobraduras, esquadros e
esquadros ou softwares de geometria.
softwares.

GRANDEZAS E
MEDIDAS

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar área de
figuras planas desenhadas em malha quadriculada, pela
contagem dos quadradinhos ou de metades de Áreas de figuras construídas em
quadradinho, reconhecendo que duas figuras com malhas quadriculadas.
formatos diferentes podem ter a mesma medida de
área.

Página 22

Matriz de Avaliação – Sistema de Avaliação Educacional de Palmas (SAEP)

MATEMÁTICA - 4° ANO - 3º BIMESTRE
UNIDADES
TEMÁTICAS

NÚMEROS

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

(EF04MA06)
Resolver
e
elaborar
problemas
envolvendo diferentes significados da multiplicação
(adição de parcelas iguais, organização retangular e
proporcionalidade), utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa, cálculo mental e
algoritmos.

Problemas envolvendo diferentes
significados da multiplicação e da
divisão: adição de parcelas
iguais, configuração retangular,
proporcionalidade,
repartição
equitativa e medida.

(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão
cujo divisor tenha no máximo dois algarismos,
envolvendo os significados de repartição equitativa e de
medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo
por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

Problemas envolvendo diferentes
significados da multiplicação e
da divisão: adição de parcelas
iguais, configuração retangular,
proporcionalidade,
repartição
equitativa e medida.

(EF04MA09) Reconhecer as
usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
unidades de medida menores
utilizando a reta numérica como
ÁLGEBRA

GEOMÉTRIA

GRANDEZAS E
MEDIDAS

frações unitárias mais
Números
racionais:
frações
1/10 e 1/100) como
unitárias mais usuais (1/2, 1/3,
do que uma unidade,
1/4, 1/5, 1/10 e 1/100).
recurso.

(EF04MA11) Identificar regularidades em sequências Sequência numérica recursiva
numéricas compostas por múltiplos de um número formada por múltiplos de um
natural.
número natural.
(EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em
figuras e em pares de figuras geométricas planas e
utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o Simetria de reflexão.
uso de malhas quadriculadas e de softwares de
geometria.
(EF04MA23) Reconhecer temperatura como grandeza
e o grau Celsius como unidade de medida a ela
associada e utilizá-lo em comparações de temperaturas
em diferentes regiões do Brasil ou no exterior ou,
ainda, em discussões que envolvam problemas
relacionados ao aquecimento global.

Medidas de temperatura em grau
Celsius: construção de gráficos
para indicar a variação da
temperatura (mínima e máxima)
medida em um dado dia ou em
uma semana.

Medidas de temperatura em grau
(EF04MA24) Registrar as temperaturas máxima e Celsius: construção de gráficos
mínima diárias, em locais do seu cotidiano, e elaborar para indicar a variação da
gráficos de colunas com as variações diárias da temperatura (mínima e máxima)
temperatura, utilizando, inclusive, planilhas eletrônicas. medida em um dado dia ou em
uma semana.

(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis
PROBABILIDAD categóricas e numéricas e organizar dados coletados
E ESTATÍSTICA por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou
agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais.

Diferenciação
entre variáveis
categóricas e variáveis numéricas.
Coleta, classificação e representação de dados de pesquisa
realizada.
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MATEMÁTICA - 4° ANO - 4º BIMESTRE
UNIDADES
TEMÁTICAS

HABILIDADES

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

NÚMEROS

(EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema de
numeração decimal podem ser estendidas para a
representação decimal de um número racional e
relacionar décimos e centésimos com a representação
do sistema monetário brasileiro.

Números racionais: representação
decimal
para escrever
valores do sistema monetário
brasileiro.

ÁLGEBRA

Sequência numérica recursiva
(EF04MA12) Reconhecer, por meio de investigações,
formada
por
números
que
que há grupos de números naturais para os quais as
deixam o mesmo resto ao serem
divisões por um determinado número resultam em
divididos por um mesmo número
restos iguais, identificando regularidades.
natural diferente de zero.

GEOMETRIA

GRANDEZAS E
MEDIDAS

(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização
de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas
quadriculadas e representações como desenhos,
mapas, planta baixa e croquis, empregando termos
como direita e esquerda, mudanças de direção e
sentido,
intersecção,
transversais,
paralelas
e
perpendiculares

Localização e movimentação:
pontos de referência, direção e
sentido. Paralelismo e perpendicularismo.

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que
envolvam situações de compra e venda e formas de Problemas utilizando o sistema
pagamento, utilizando termos como troco e desconto, monetário brasileiro.
enfatizando o consumo ético, consciente e responsável.

(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios
PROBABILIDAD cotidianos, aqueles que têm maior chance de Análise de chances de eventos
E ESTATÍSTICA ocorrência, reconhecendo características de resultados aleatórios.
mais prováveis, sem utilizar frações.
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CIÊNCIAS DA NATUREZA
INTRODUÇÃO
O ensino das Ciências da Natureza no ensino fundamental consiste no desenvolvimento da
capacidade do aluno em compreender e intrepretar o mundo social, natural e tecnológico e, tamb ém
transformá-lo.
De acordo com a BNCC, são três as unidades temáticas por onde são divididos os objetos do
conhecimento, sendo elas: Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo.
As competências integram o conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes (CHA), sendo 8
as competências específicas esperadas para Ciências da Natureza.
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊCIAS DA NATUREZA
Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento
científico como provisório, cultural e histórico.

1.

Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, b em
como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de mo do a sentir
segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do
trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática
e inclusiva.

2.

Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativ o s ao mundo
natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabelecem
entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

3.

Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas
tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles
relativos ao mundo do trabalho.

4.

Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáv eis e nego ciar e
defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o resp eito a si
próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem
preconceitos de qualquer natureza.

5.

Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das
Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

6.

Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem -estar, compreendendo- se na
diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos
das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

7.

Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar
decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde
individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

8.

(BRASIL, BNCC, 2017, p. 324).
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CIÊNCIAS DA NATUREZA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 1º BIMESTRE
UNIDADES
TEMÁTICAS

MATÉRIA E
ENERGIA

VIDA E
EVOLUÇÃO

TERRA E
UNIVERSO

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com
base em suas propriedades físicas observáveis,
reconhecendo sua composição.

Misturas.

(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos
materiais do dia a dia quando expostos
a diferentes condições (aquecimento, resfriamento, luz
e umidade).

Transformações reversíveis
e não reversíveis.

(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares
simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres
vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte
primária de energia naprodução de alimentos.

Cadeias alimentares simples:
- fotossíntese.

(EF04CI05) Descrever e destacar semelhanças e
diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo deenergia
entre os componentes vivos e não vivos de um
ecossistema.

(EF04CI09) Identificar os pontos cardeais, co m
base no registro de diferentes posições relativas
do Sol e da sombra de uma vara (gnômon)

Microrganismos:
- decomposição.

Pontos cardeais.

CIÊNCIAS DA NATUREZA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2º BIMESTRE
UNIDADES
TEMÁTICAS

HABILIDADES

MATÉRIA E
ENERGIA

(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com
base em suas propriedades físicas observáveis,
reconhecendo sua composição.

VIDA E
EVOLUÇÃO

TERRA E
UNIVERSO

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Misturas.

(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares
simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres
vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte
primária de energia na produção de alimentos

Cadeias alimentares simples:
-desequilíbrio ambiental;
- extinção de espécies.

(EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das
formas de transmissão de alguns microrganismos
(vírus, bactérias e protozoários), atitudes e medidas
adequadas para prevenção de doenças a eles
associadas.

Microrganismos:
- doenças;
- epidemias.

(EF04CI10) Comparar as indicações dos pontos
cardeais resultantes da observação das sombras de
uma vara (gnômon) com aquelas obtidas por meio
de uma bússola.

Calendários,
fenômenos
cíclicos ecultura:
- instrumentos de localização
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CIÊNCIAS DA NATUREZA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 3º BIMESTRE
UNIDADES
TEMÁTICAS

MATÉRIA E
ENERGIA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos
materiais do dia a dia quando expostos a diferentes
condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade).
(EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas
por aquecimento ou resfriamento são reversíveis (como
as mudanças de estado físico da água) e outras não
(como ocozimento do ovo, a queima do papel etc.).

Transformações
reversíveis e não reversíveis:
- Mudanças de estado
físico da matéria;
- Processo industrial.

VIDA E
EVOLUÇÃO

(EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das
formas de transmissão de alguns microrganismos (vírus,
bactérias e protozoários), atitudes e medidas adequadas
para prevenção de doenças a eles associadas.

Microrganismos:
- indústrias e o processo
de decomposição;
- características e sintomas de doenças;
- prevenção de doenças.

TERRA E
UNIVERSO

(EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da Lua e
da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso desse
conhecimento para a construção de calendários em
diferentes culturas.

Calendários, fenômenos
cíclicos ecultura:
- fases da lua.

CIÊNCIAS DA NATUREZA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 4º BIMESTRE
UNIDADES
TEMÁTICAS

MATÉRIA E
ENERGIA

VIDA E
EVOLUÇÃO

TERRA E
UNIVERSO

HABILIDADES
(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos
materiais do dia a dia quando expostos a diferentes
condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade).
(EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas
por aquecimento ou resfriamento são reversíveis (como
as mudanças de estado físico da água) e outras não
(como ocozimento do ovo, a queima do papel etc.).
(EF04CI07) Verificar a participação de microrganismos
na produção de alimentos, combustíveis, medicamentos
entre outros.

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Transformações reversíveis e
não reversíveis:
- transformações químicas.

Microrganismos:
- utilização de microrganismos pelo homem.

(EF04CI09) Identificar os pontos cardeais, com base
no registro de diferentes posições relativas do Sol e da
sombra de uma vara (gnômon).

Pontos cardeais:
- os povos e os calendários.

(EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da Lua e
da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso desse
conhecimento para a construção de calendários em
diferentes culturas.

Calendários, fenômenos cíclicos ecultura.
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CIÊNCIAS HUMANAS: GEOGRAFIA E HISTÓRIA
INTRODUÇÃO
A área de Ciências Humanas, assim como as demais áreas do conhecimento, exerce um papel
importante na formação integral dos estudantes, e deve oferecer a eles a capacidade de interp retar
o mundo, compreender os processos e fenômenos sociais, políticos e culturais, permitindo -lhes
atuarem de forma ética, responsável e autônoma frente às diferentes situações que ocorrem
socialmente. Além disso, contribui para que eles reconheçam e compreendam a importância do
binômio tempo/espaço.
Essa área do conhecimento está organizada em dois componentes curriculares que são a Geografia e
a História e prevê que os estudantes desenvolvam as sete competências específicas que se articulam
ao longo de todo Ensino Fundamental, com as dez Competências Gerais que o s estudantes dev em
desenvolver em toda a Educação Básica, prevista na Base Nacional Comum Curricular - BNCC, e
incorporada no Documento Curricular do Tocantins, conforme descrição a seguir:
01. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em
uma sociedade plural e promover os direitos humanos.
02. Analisar o mundo social, cultural, digital e o meio técnico-científico informacional com base nos
conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para
intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo.
03. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a
curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de
modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social.
04. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes
culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
05. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e eventos
ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados.
06. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar e
defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental,
exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma
sociedade justa, democrática e inclusiva.
07. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias
digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado à
localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.

Para que os estudantes desenvolvam essas sete competências específicas, cada componente
curricular apresenta um conjunto de habilidades com níveis de complexidade diferenciados,
condizentes com cada ano do Ensino Fundamental.
Em Geografia, as habilidades estão distribuídas em cinco grandes unidades temáticas: Sujeito e seu
lugar no mundo, Conexões e escalas, Mundo do trabalho, Formas de representação e p ensamento
espacial e Natureza, ambiente e qualidade de vida. Uma das habilidades para o primeiro ano p rev ê
que os estudantes descrevam características observadas em seus lugares de vivências e identifiquem
as semelhanças e diferenças entre esses lugares. Ao terminar o oitavo ano, o estudante dev e estar
apto a analisar a segregação sócio espacial em ambientes urbanos na América latina.
No componente de História, nos Anos Iniciais, a ênfase das aprendizagens nesta fase está na
compreensão do tempo e do espaço a serviço do conhecimento de si e das referências imediatas de
seu círculo pessoal, da noção de comunidade e da vida em sociedade.

(BRASIL, BNCC, 2017)
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HISTÓRIA – 4º ANO 1º BIMESTRE
UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES
(EF04HI01) Reconhecer a história como
resultado da ação do ser humano no tempo e
no espaço, com base na identificação de
mudanças e permanências ao longo do
tempo.

Transformações
e permanências
nas trajetórias
dos grupos
humanos

(EF04HI02)
Identificar
mudanças
e
permanências ao longo do tempo, discutindo
os sentidos dos grandes marcos da história da
humanidade (nomadismo, desenvolvimento da
agricultura e do pastoreio, criação da indústria
etc.).
(EF04HI03) Identificar as transformações
ocorridas na cidade ao longo do tempo e
discutir suas interferências nos modos de vida
de seus habitantes, tomando como ponto de
partida o presente.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

A ação das pessoas, grupos sociais e
comunidades no tempo e no espaço:
nomadismo,
agricultura,
escrita,
navegações, indústria, entre outras;
O passado e o presente: a noção de
permanência e as lentas transformações
sociais e culturais;
Processo de colonização do norte do
Tocantins com a chegada dos missionários;
Da mineração à economia de subsistência;
As primeiras cidades / comparação com as
cidades atuais.

HISTÓRIA - 4º ANO - 2º BIMESTRE
UNIDADE
TEMÁTICA

Circulação de
pessoas,
produtos e
culturas

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

(EF04HI04) Identificar as relações entre os
indivíduos e a natureza e discutir o significado
do nomadismo e da fixação das primeiras
comunidades humanas.

A
circulação
de
pessoas
e
as
transformações no meio natural:
Nomadismo X sedentarismo;
Formas de produção: como, quem e para
quem se produz.
O trabalho no Brasil Colonial: Latifúndio em
contraponto
com
a
economia
de
subsistência;
Economia açucareira, cafeeira e atualmente
soja, milho, calcário;
A invenção do comércio e a circulação de
produtos;
Diversidade cultural do Tocantins

(EF04HI05) Relacionar os processos de
ocupação do campo a intervenções na
natureza, avaliando os resultados dessas
intervenções.
(EF04HI06) Identificar as transformações
ocorridas nos processos de deslocamento das
pessoas e mercadorias, analisando as formas
de adaptação ou marginalização.

HISTÓRIA - 4º ANO - 3º BIMESTRE
UNIDADES
TEMÁTICAS

Circulação de
pessoas,
produtos e
culturas

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

(EF04HI07) Identificar e descrever a
importância dos caminhos terrestres, fluviais e
marítimos para a dinâmica da vida comercial.

As rotas terrestres, fluviais e marítimas e
seus impactos para a formação de cidades
e as transformações do meio natural:
Navegação no rio Tocantins / cidades
ribeirinhas;
Construção da BR Belém / Brasília (153)
contribuição
para
a
criação
e
desenvolvimento do estado do Tocantins;
O mundo da tecnologia: a integração de
pessoas e as exclusões sociais e culturais;
Diferentes meios de comunicação no
decorrer da história do Tocantins.

(EF04HI08) Identificar as transformações
ocorridas nos meios de comunicação (cultura
oral, imprensa, rádio, televisão, cinema,
internet e demais tecnologias digitais de
informação e comunicação) e discutir seus
significados para os diferentes grupos ou
estratos sociais.
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HISTÓRIA - 4º ANO - 4º BIMESTRE
UNIDADE
TEMÁTICA

As questões
históricas
relativas às
migrações

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

(EF04HI09) Identificar as motivações dos
processos migratórios em diferentes tempos
e espaços e avaliar o papel desempenhado
pela migração nas regiões de destino.

O surgimento da espécie humana no
continente africano e sua expansão pelo
mundo:
Primeiros
habitantes do Estado em
diferentes tempos e espaços;
A terra enquanto espaço e ação coletiva na
sociedade indígena tocantinense;
Como vivem os povos indígenas no
Tocantins atualmente (política pública,
economia, sociedade e cultura);
Quilombolas no Tocantins atualmente
(Políticas públicas, economia, sociedade e
cultura).

(EF04HI10)
Analisar
diferentes
fluxos
populacionais e suas contribuições para a
formação da sociedade brasileira.

(EF04HI11) Analisar, na sociedade em que
vive a existência ou não de mudanças
associadas
à
migração
(interna
e
internacional).

Os processos migratórios para a formação
do Brasil: os grupos indígenas, a presença
portuguesa e a
diáspora forçada dos africanos:
As condições de viagem dos africanos
escravizados para o Brasil;
As rebeliões, fugas e formação de
quilombos;
Os processos migratórios do final do século
XIX e início do século XX no Brasil;
As dinâmicas internas de migração no Brasil
a partir dos anos 1960;
Trabalho escravo na atualidade. O trabalho
escravo em diversas regiões do Tocantins.
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GEOGRAFIA - 4º ANO - 1º BIMESTRE
UNIDADES
TEMÁTICAS

HABILIDADES
(EF04GE01) Selecionar, em seus
lugares de vivência e em suas histórias
familiares
e/ou
da
comunidade,
elementos
de
distintas
culturas
(indígenas, afro-brasileiras; de outras
regiões do país, latino- -americanas,
europeias-, asiáticas etc.), valorizando o
que é próprio em cada uma delas e sua
contribuição para a formação da cultura
local, regional e brasileira.

O sujeito e seu
lugar no mundo

(EF04GE02)
Descrever
processos
migratórios e suas contribuições para a
formação da sociedade brasileira.
(EF04GE03)
Distinguir funções e
papéis dos órgãos do poder público
municipal e canais de participação social
na gestão do Município, incluindo a
Câmara de Vereadores e Conselhos
Municipais.
(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do
campo e da cidade, considerando fluxos
econômicos, de informações, de ideias e
de pessoas.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
Território e diversidade cultural
Noções de território;
Os povos indígenas – Brasil (Contribuições
culturais para os hábitos e costumes locais);
Os povos indígenas – Tocantins. (Contribuições
culturais para os hábitos e costumes locais);
Formação do povo brasileiro.
Processos migratórios no Brasil e no Tocantins.
Fluxos populacionais migratórios europeus,
asiáticos, africanos e latino-americanos que
vieram para o Brasil.
Instâncias do poder público – município e
canais de participação social.
Poder Executivo e legislativo;
A organização política do Brasil;
O povo, governo e a Constituição;
Território;
Estado.
Relação campo e cidade
Os papéis sociais e econômicos no campo;
Os papeis sociais e econômicos nas cidades;
Interdependência campo/cidade.

GEOGRAFIA - 4º ANO - 2º BIMESTRE
(EF04GE05)
Distinguir
unidades
político-administrativas oficiais nacionais
(distrito,
município,
unidade
da
federação e grande região), suas
fronteiras e sua hierarquia, localizando
seus lugares de vivência.

Unidades político-administrativas do Brasil;
A estrutura política do Brasil - divisões do
IBGE;
O papel do poder executivo, legislativo e
judiciário.

(EF04GE06) Identificar e descrever
territórios étnico-culturais existentes no
Brasil, tais como, terras indígenas e de
comunidades
remanescentes
de
quilombos, reconhecendo a legitimidade
da demarcação desses territórios.

Territórios étnico-culturais.
Os territórios indígenas e quilombolas no Brasil;
O processo histórico e geográfico na formação
dos quilombolas no Brasil e no Tocantins;
Comunidades
quilombolas
no
Tocantins;
Comunidades indígenas.

Mundo do
trabalho

(EF04GE07) Comparar as características do trabalho no campo e na cidade.

Trabalho no campo e na cidade Como é o
trabalho no campo? Como é o trabalho na
cidade?

Mundo do
trabalho

(EF04GE08) Descrever e discutir o
processo de produção e transformação
de matérias primas, circulação e
consumo de diferentes produtos.

Conexões e
escalas

Produção, circulação e consumo
A produção agropecuária, extrativa e industrial;
O processo de transformação da matéria-prima
em produtos de bens e alimentos.
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GEOGRAFIA - 4º ANO - 3º BIMESTRE

Formas de
representação e
pensamento espacial

(EF04GE09) Utilizar as direções
cardeais na localização de componentes
físicos
e humanos nas
paisagens rurais e urbanas.
(EF04GE10) Comparar tipos variados
de mapas, identificando suas características,
elaboradores,
finalidades,
diferenças e semelhanças.

Sistemas de orientação
Pontos cardeais e colaterais;
Paralelos e meridianos.
Elementos constitutivos dos mapas
Título, legendas, escala, orientação e as
projeções cartográficas;
Os diferentes tipos de mapas.

GEOGRAFIA - 4º ANO - 4º BIMESTRE

Natureza, ambiente
e qualidade de vida

(EF04GE11)
Identificar
as
características das paisagens naturais
e
antrópicas
(relevo,
cobertura
vegetal, rios etc.) no ambiente em que
vive, bem como a ação humana na
conservação ou degradação dessas
áreas.
(EF04GE13TO)
Identificar
as
características físicas (relevo, cobertura vegetal, dinâmica climática e
hidrografia)
presentes
em
seu
município.

Conservação e degradação da natureza
no município e no estado do Tocantins As
paisagens a partir de diferentes tipos de
relevo;
Como é a paisagem em torno de sua
escola?
As paisagens e o efeito da ação humana
sobre elas;
A preservação do meio ambiente –
Tocantins;
Parques Estaduais – Tocantins; Áreas de
preservação permanentes APPs.
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