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Objetivos específicos da disciplina 1º bimestre  
 
É esperado que o estudante do 4º ano seja capaz de: 
 
Ao final do 1º bimestre: 

� Reconhecer o Brasil como parte da América do Sul e sua organização política 
� reconhecer a diversidade cultural e natural do Brasil; 
� identificar agentes modificadores do relevo, refletindo sobre os impactos das ações humanas 

no relevo 
� identificar as principais características da hidrografia e do relevo brasileiro; 
� compreender o que é bacia hidrográfica, identificando as principais regiões hidrográficas 

brasileiras;  
� perceber a importância de preservar os mananciais  

   
 
Conteúdos do 1º bimestre  
 

• Continente americano: unidades federativas e regiões; 
• Relevo brasileiro (altitude, erosão, ação humana); 
• Hidrografia do Brasil.  

  
 
Objetivos específicos da disciplina 2º bimestre  
 
É esperado que o estudante do 4º ano seja capaz de: 
 
Ao final do 2º bimestre: 

� Reconhecer as zonas de iluminação da Terra; 
� Compreender a diferença entre tempo atmosférico e clima; 
� Identificar os principais climas que ocorrem no Brasil e suas características; 
� Compreender o efeito estufa e o aquecimento global; 
� Conhecer as principais formações vegetais brasileiras, relacionando essa ocorrência à 

variedade de tipos de clima e solo; 
� Compreender a devastação da vegetação como um processo iniciado com a colonização do 

território brasileiro; 
� Refletir sobre as consequências da devastação da vegetação. 

  
 
Conteúdos do 2º bimestre  
 

• Os climas do Brasil e as zonas de iluminação da Terra; 
• Tempo atmosférico e clima; 
• Paisagens vegetais brasileiras; 
• Desmatamento da Amazônia e cerrado; 
• Efeito estufa. 

 
 
 
 



 
Objetivos específicos da disciplina 3º bimestre  
 
É esperado que o estudante do 4º ano seja capaz de: 
 
Ao final do 3º bimestre: 

� Compreender o que são recursos naturais, distinguindo os  recursos naturais renováveis 
dos não-renováveis; 

� Conhecer alguns impactos ambientais causados pela exploração dos recursos naturais e 
refletir sobre formas conscientes e racionais de utilização desses recursos  

� Conhecer aspectos da formação população brasileira e sua distribuição no território; 
� Identificar as principais contribuições dos portugueses, dos indígenas, dos africanos e dos 

povos imigrantes na formação da cultura brasileira; 
� Entender os conceitos de migração, emigração e imigração; 

 
Conteúdos do 3º bimestre  
 

• Recursos naturais: exploração, transformação, e impactos ambientais; 
• População e densidade demográfica; 
• População brasileira: miscigenação; formação inicial da população braisleira; diversidade 

cultural. 
 
Objetivos específicos da disciplina 4º bimestre  
 
É esperado que o estudante do 4º ano seja capaz de: 
 
Ao final do 4º bimestre: 

� Conhecer algumas características e a estrutura do planeta Terra 
� Identificar a importância da água, da atmosfera e do calor e luz solar como fatores 

necessários à vida no planeta  
� Compreender os vulcões e terremotos como fenômenos da dinâmica interna da Terra; 
� Compreender os movimentos de rotação e translação da Terra, relacionando o movimento de 

rotação à existência do dia e da noite 
� Relacionar a inclinação do eixo terrestre e o movimento de translação ao ciclo das estações 

do ano 
   
Conteúdos do 4º bimestre  
 

• Sistema solar; 
• Recursos essenciais à vida na Terra:  água; sol, atmosfera, constituição da Terra; 
• Placas tectônicas: vulcões e terremotos; 
• Representação e localização da Terra: globo, planisfério, satélite; linhas imaginárias; 
• Movimentos da Terra, Sol e Lua. 

 
 
 
 


