Ementa 2021
4º ano do fundamental
OBJETIVOS GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL Os Parâmetros Curriculares Nacionais
indicam como objetivos do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de:
• compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de
direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de
solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o
mesmo respeito;
• posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações
sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;
• conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e
culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e
pessoal e o sentimento de pertinência ao País;
• conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como
aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer
discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de
etnia ou outras características individuais e sociais;
• perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando
seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do
meio ambiente;
• desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas
capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção
social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania;
• conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um
dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua
saúde e à saúde coletiva;
• utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal —
como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das
produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e
situações de comunicação;
• saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e
construir conhecimentos;
• questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvêlos, utilizando para
isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica,
selecionando procedimentos e verificando sua adequação.

Os 4 pilares da educação da Unesco
Os pilares da educação da UNESCO foram elaborados
em 1999 por Jacques Delors, professor político e econômico
francês. Publicado no relatório: “Educação: um tesouro a
descobrir”, eles definem os aprendizados considerados
essenciais para que as crianças se desenvolvam cognitivamente
e socialmente.
Seguindo os 4 pilares, os alunos recebem uma formação completa. Ou seja, não somente
se preparam para o mercado de trabalho, mas também para viver em sociedade e se
tornarem cidadãos mais justos, empáticos e preparados para lidar com adversidades.
Abaixo, você conhecerá os objetivos de cada um dos pilares da educação da UNESCO.

1 – Aprender a conhecer.
Esse pilar envolve o ato de compreender, descobrir ou construir o conhecimento. Mais do
que adquirir saberes, as crianças devem ter interesse real pela informação e prazer em
aprender e se aprimorar constantemente.
É importante incentivar a pesquisa individual para desenvolver o senso crítico e despertar a
curiosidade intelectual. Com isso, promove-se a autonomia, tornando a pessoa capaz de
ter discernimento e tomar suas próprias conclusões.
Para que o processo de descoberta seja eficiente, é preciso exercitar, ainda, a atenção, a
memória e o pensamento.

2 – Aprender a fazer.







Além de obter conhecimento teórico, as crianças precisam colocá-lo em prática.
Mobilizando suas habilidades cognitivas, elas devem estar aptas a:
Fazer escolhas;
Pensar criticamente;
Solucionar problemas;
Atuar da maneira mais adequada em situações incertas;
Não confiar em modelos pré-existentes.
Dos pilares da educação da UNESCO, este é o que visa a formação do profissional. Isso
porque, em meio aos avanços tecnológicos, a pessoa passa a ser mais exigida intelectual e
mentalmente. Portanto, ela deve lidar e tomar decisões em qualquer situação a qual ela for
inserida.

3 – Aprender a conviver.
Saber conviver em sociedade e se colocar no lugar do outro são fatores-chave nos dias
atuais. Esse pilar, portanto, gira em torno do aprendizado da não-violência, em que a
hostilidade dá lugar ao espírito colaborativo.
Descobrir que o outro é diferente e, ao mesmo tempo, encarar essa diversidade como algo
normal, é o que torna a convivência mais leve e permite criar laços afetivos. Junto a isso,
há o fortalecimento da empatia, da tolerância e do respeito.
Para esse aprendizado, é importante que as escolas incentivem os alunos a realizarem
projetos de cooperação. Pois, desta forma, eles aprendem desde cedo a lidar com conflitos
e buscar maneiras de resolvê-los de forma pacífica.

4 – Aprender a ser.
O último dos pilares da educação da UNESCO está relacionado ao desenvolvimento do ser
como um todo. No caso, todos precisam estar aptos a pensar de forma crítica e autônoma
e ser capaz de formar seu próprio juízo de valor.
Os fatores-chave deste aprendizado são:
Inteligência;
Criatividade;
Sensibilidade;
Responsabilidade;
Pensamento crítico;
Ética.


O pilar incentiva, ainda, a diversidade de personalidades e talentos – evitando que haja
algum padrão de comportamento a ser seguido. Para isso, é essencial que os jovens
vivenciem ocasiões que permitam descobertas e experimentações culturais, sociais,
artísticas, desportivas, científicas e estéticas.
Desta forma, é possível descobrir o potencial de cada aluno (a) e contribuir para o seu
desenvolvimento.
O colégio Século acredita, vivencia e dissemina os pilares da educação da UNESCO,
focando em uma educação contemporânea.

Área do Conhecimento: Linguagem Códigos e suas tecnologias. - (Língua Portuguesa)

Períodos Conteúdos
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Campos de atuação:
 Campo artístico-literário e campo da vida cotidiana.
Gêneros textuais e multimodais:
 Conto;
 Canção;
 Diário ficcional;
 Campanha de conscientização;
 Resumo de filme e debate;
 História em quadrinhos;
 Cordel;
Análise linguística/semiótica (Ortografização):
 Dois-pontos e travessão em diálogos;
 Uso do dicionário;
 Concordância entre substantivo e adjetivo;
 Adjetivo e locução adjetiva;
 Palavras derivadas com os sufixos -ês/-esa;
 Adjetivos pátrios (-ês/-esa);
 Classificação de substantivos (concretos e abstratos);
 Palavras derivadas com os sufixos -ez/-eza.
 Ditongo, tritongo e hiato;
 Artigos: classificação e concordância com o substantivo;
 Ditongos ai, ei e ou;
 Interjeição e onomatopeias.
Campos de atuação:
 Campo da vida cotidiana e campos da vida pública.
Gêneros textuais e multimodais:
 Texto instrucional;
 Carta pessoal de reclamação;
 Anúncio publicitário;
 Boleto;
 Estatuto da Criança e do Adolescente;
 Campanha de conscientização;
 Jornal radiofônico/televisivo;
 Notícias e entrevista.
Análise linguística/semiótica (Ortografização):
 Vírgula em enumerações e em separação de vocativo e de aposto;
 Flexão do adjetivo em grau; Concordância entre artigo, substantivo e adjetivo
(concordância do grupo nominal);
 Vocativo e aposto;
 Pronomes indefinidos;
 Pronomes demonstrativos;
 Pronomes pessoais do caso oblíquo;
 Palavras derivadas com o sufixo –agem;
 Uso do dicionário;
 Discurso direto e indireto;
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Tempos verbais do modo indicativo: presente;
Substantivo: simples e composto;
Encontro consonantal;
Palavras derivadas com os sufixos -izar/-isar;
Acento gráfico em palavras monossílabos tônicos
e oxítonas.

Campos de atuação:
 Campo artístico-literário e campo das práticas de estudo e pesquisa.
Gêneros textuais e multimodais:
 Conto;
 Texto dramático;
 Infográfico e relatório de observação e pesquisa.
Análise linguística/semiótica (Ortografização):
 Linguagem formal e Linguagem;
 Pretérito perfeito e imperfeito do modo indicativo;
 Acentuação de palavras proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas terminadas em –I(s),
-L, -R e ÃO(s);
 Palavras derivadas com os sufixos – OSO / -OSA;
 Palavras com C, S, SS e Ç , representando o som /S/.

Campos de atuação:
 Campo artístico-literário e campo das práticas de estudo e pesquisa.
Gêneros textuais e multimodais:
 Conto;
 Texto dramático;
 Verbete de enciclopédia infantil;
 Nota de divulgação científica;
 Poema concreto;
 Biografia;
 Autobiografia.
Análise linguística/semiótica (Ortografização):
 Substantivos coletivos;
 Concordância verbal;
 Sons representados por c,ç e x;
 Tempos verbais: Futuro do presente e futuro do pretérito;
 Verbos terminados em –am / -ão.

Área do Conhecimento: Linguagem Códigos e suas tecnologias. - (Artes)

Períodos

Conteúdos
Elementos básicos da linguagem musical: melodia, harmonia e ritmo Elemento de



1º
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linguagem.
Arte e artesanato.
 Elaboração de adorno corporal.


Criação de escultura por meio de modelagem.



2º
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3º
BIMESTRE






A cerâmica.
A tecelagem.
Artistas populares.
Festas e danças tradicionais.

Arte oriental.
 Arte indígena.


Arte africana.
 Desenho, pintura, colagem.


4º
BIMESTRE



Expressão musical por meio do resgate de cantigas populares

Galerias, museus e instituições
 Pintura, colagem, costura, maquiagem
 Arte e tecnologia


Área do Conhecimento: Linguagem Códigos e suas tecnologias. - (Inglês)
Períodos
1º
BIMESTRE

2º
BIMESTRE

Conteúdos
 Unidade 1: Sports News!
 Unidade 2: It`s showtime!

 Unidade 3: In the ocean
 Unidade 4: At the fun run!

3º
BIMESTRE

4º
BIMESTRE

 Unidade 5: At the fashion show
 Unidade 6: At the wildlife club
 Unidade 7: The Open day
 Unidade 8: Are you hungry?

Área do Conhecimento: Matemática e suas tecnologias.
Períodos

Conteúdos



1º
B
I
M
E
S
T
R
E





















2º
B
I
M
E
S
T
R
E















Leitura, escrita, comparação e ordenação de números até a quarta ordem;
Composição de decomposição dos números pela adição dos valores posicionais
dos algarismos;
Resolução de problemas envolvendo os diversos significados da adição e da
subtração;
Propriedades da igualdade.
Multiplicação por potências de 10;
Decomposição pela multiplicação por potências de 10;
Algoritmo da multiplicação (multiplicador com um algarismo);
Resolução de problemas com os significados da multiplicação;
Sequência numérica formada por múltiplos
Relação entre multiplicação e divisão;
Divisão com resto;
Divisão por subtrações sucessivas;
Divisão na reta numérica;
Estimativa e divisão;
Números pares e números ímpares
Resolução de problemas envolvendo os diversos significados da multiplicação e da
divisão.
Divisão por estimativas (algoritmo americano);
Divisão por decomposição;
Sequências numéricas formadas a partir do resto de divisões;
Multiplicação e divisão como operações inversas;
Algoritmo formal da divisão.

Medidas de comprimento: unidades mais usuais e estimativas;
Perímetro;
Áreas de figuras planas em malhas geométricas;
Medidas de massa e capacidade: unidades mais usuais;
Localização e movimentação: pontos de referência;
Direção e sentido com o uso de malha quadriculada;
Paralelismo e perpendicularismo;
Simetria de reflexão.
Medida de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, relação entre
unidades, duração de eventos, calendários;
Medidas de temperatura: graus Celsius, comparação de temperaturas, máximas e
mínimas.
Prisma e pirâmides: características, representação e planificação;
Ângulos: mudança de direção;
Ângulos retos e não retos em polígonos.
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Leitura, escrita, comparação e ordenação de números até a quinta ordem;
Multiplicação com multiplicador de dois algarismos;
Divisão com divisor de dois algarismos;
Resolução de problemas envolvendo os diversos significados da multiplicação e da
divisão
(proporcionalidade, medida e combinações);
Conceito de fração (relação parte todo);
Representação de fração na reta numérica;
Frações de quantidades.

Representação decimal;
Décimos;
Centésimos;
Problemas com números decimais;
Situações de compra e venda.
Leitura, interpretação e representação de dados: tabelas simples e de dupla
entrada, gráficos de coluna ou barras simples e agrupadas, gráficos pictóricos;
 Coleta, classificação e representação de dados: variáveis categóricas e numéricas;
 Análise de chances de eventos aleatórios.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e suas tecnologias. - ( História)

Períodos

Conteúdos
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A história como resultada da ação humana no tempo e espaço;
Relações de Continuidade, ruptura, transformações e permanências a partir de
processos históricos;
Os grandes marcos da história da Humanidade (nomadismo, desenvolvimento da
agricultura e do pastoreio, criação da indústria etc);
Processo de sedentarização das comunidades humanas, seus impactos sociais,
políticos e culturais;
Agricultura e o desenvolvimento das comunidades humanas antigas e atuais; ▪
Mudanças de natureza econômica, tecnológica e social introduzidas pelo
desenvolvimento das navegações;
Impactos sociais, políticos, tecnológicos e econômicos da criação do modo de
produção industrial.

Relações entre os indivíduos e a natureza;
Aspectos da organização social, cultural e política das comunidades humanas
antigas;
Processo de fixação das primeiras comunidades humanas e o desenvolvimento das
práticas agrícolas;
Processos de ocupação do campo e intervenções na natureza e os resultados dessa
intervenção;
Processos históricos de ocupação do território na antiguidade e atualmente.
Impactos da ação humana sobre a natureza nos diversos contextos históricos.

Importância dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da vida
comercial;
Grandes navegações: significado, origens e impactos na construção do mundo
moderno;
Desenvolvimento comercial marítimo europeu e o surgimento de novas técnicas e
tecnologias.

Motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e espaços e a função
da migração nas regiões de destino;
Formação das primeiras comunidades humanas no continente africano;
Dinâmicas de expansão e deslocamento humano para diferentes regiões do mundo.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e suas tecnologias. - (Orientação humana)

Períodos

Conteúdos


Família minha base.



Compreendendo para ser compreendido.



Pessoas transformam o mundo.



Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos.
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Área do Conhecimento: Ciências Humanas e suas tecnologias. - (Geografia)
Períodos
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Conteúdos
 Modos de viver;
 Semelhanças e diferenças nos hábitos e na maneira de viver das pessoas em
diferentes lugares;
 O convívio com a natureza;
 As paisagens mudam ao longo do tempo;
 Imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos;
 Motivo das mudanças de um determinado lugar;
 Elementos culturais que permanecem ao longo do tempo;
 Importância da preservação, elementos culturais para memória da
sociedade.














Diferentes espaços de convivência no bairro;
Elementos urbanos, sociais e físicos no bairro;
Mudanças de lugares de origem;
Impactos das mudanças de lugares na comunidade;
Grupos de convivência na comunidade;
Convivência e respeito à diferentes culturas;
Meios de transporte: funções;
Importância dos atuais meios de comunicação;
Comparando diferentes meios de transporte e comunicação;
Meios de transporte e comunicação: conexão entre lugares e pessoas;
Riscos e cuidados no uso dos meios de transporte e comunicação;
Importância dos meios de transporte e comunicação para o crescimento de
um lugar.









Dia, noite e os tipos de atividades;
Tipos de trabalho e bens;
A importância de cada tipo de trabalho em nosso convívio;
Trabalho artesanal e industrial;
Atividades extrativas, recursos minerais, industriais e agropecuária;
Consequências das atividades extrativas no meio ambiente;
Importância das atividades produtivas na agropecuária e no espaço urbanoindustrial;
Localização espacial e temporal;
O corpo como referencial de localização e lateralidade;
O corpo como referencial temporal;
A escola e as relações espaciais projetivas: esquerda e direita;
A escola e as relações espaciais topológicas: em frente, atrás, em cima e de
lado.
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 Formas de representação de elementos da paisagem de vivência: desenhos,
mapas mentais e maquetes;
 Representação de paisagens dos lugares de vivência;
 Visão vertical: Imagens aéreas e mapas dos objetos e lugares de vivências;
 Visão oblíqua: Fotografias dos objetos e lugares de vivências;
 Localização e posição de objetos da sala de aula e da escola utilizando
referenciais espaciais como frente e atrás, esquerda e direita, em cima e em
baixo;
 A origem da água que abastece a cidade e a comunidade;
 Ciclo de captação, tratamento e distribuição da água utilizada nas cidades e
nas comunidades;
 Coleta de esgoto nas cidades e nas comunidades;
 Cursos d´água: nascentes, recurso natural não renovável;
 Valorização e preservação dos cursos d´água;
 O solo e a água: importância para a vida;
 Uso da água e do solo no cotidiano da cidade e do campo;
 Consequências do uso do solo e da água na cidade e no campo.

Área do Conhecimento: Ciências da natureza e suas tecnologias. - ( Ciências)
Períodos
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Conteúdos





O Sol como fonte de luz e calor.
Os pontos cardeais e as posições do Sol.
Mudanças de projeção de sombras ao longo do dia.
Indicação de pontos cardeais por meio da observação de sombras a partir de
informações com o uso de gnômon ou bússola

Movimentos da Lua e da Terra

Marcação do tempo de acordo com os movimentos da Lua e da Terra

Construção de calendários em diferentes culturas

Atividades diurnas e noturnas dos seres humanos

Impactos das atividades noturnas na saúde humana






Ciclo da matéria e fluxo de energia • Componentes vivos e não vivos de
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Os diferentes hábitos alimentares dos animais
Cadeias e teias alimentares simples
O Sol como fonte primária de energia na produção de alimentos
Construção de cadeias e teias alimentares

um ecossistema
Semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia.












Características dos microrganismos.
Fungos e bactérias na decomposição.
Importância ambiental da decomposição
Participação dos microrganismos na produção de alimentos, combustíveis e
no saneamento básico.

Gestão de resíduos.
Microrganismos causadores de doenças.
Transmissão de doenças.
Medidas de prevenção de doenças.
Práticas de higiene pessoal e do ambiente.
Alimentação x sistema imunológico.

