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Ensino Fundamental I – 4º ano 
PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  Matemática 
 

PROFESSOR  Angélica 

 TURMA A/B Ano Letivo 
  

 2017 
  EMENTA 

 Estudar e utilizar o Sistema de numeração decimal corretamente,assim como a adição e subtração de números naturais, além de  possibilitar a identificação da 
geometria espacial e plana, assim como a realização de cálculos de multiplicação e divisão de números naturais. Inserir no cotidiano a utilização de frações, 
números decimais e medidas. 
 OBJETIVOS: 

GERAL 
 

Aproximar o conhecimento da matemática ao cotidiano do aluno, dentro e fora da escola, articulando a teoria e a prática para a construção do conhecimento 
didático- pedagógico. 
 ESPECÍFICOS 

• Decompor números em unidades das diferentes ordens; 
• Ordenar os números e encontrar o sucessor e o antecessor dos números; 
• Arredondar os números para encontrar o resultado aproximado de adições e de subtrações; 
• Reconhecer os elementos que compõem figuras do espaço e do plano; 
• Calcular multiplicações e divisões utilizando o cálculo mental; 
• Representar partes da unidade em forma de fração; 
• Ler, escrever, comparar e ordenar números escritos na representação até a ordem dos centésimos. 
•  

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1º Trimestre: 

 
Capítulo 1: Sistema de numeração decimal; a história dos números agrupamentos de 4 em 4 e 10 em 10, leitura de sequência numa tabelas, números maiores 
que 1000, ordens e classes, sequências numéricas,sucessor e antecessor. 
 Capítulo 2: Adição e subtração de números naturais; Cálculo mental de adição, a subtração, minuendo, subtraendo e resto, processo longo e breve da 
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subtração, gráficos, problemas. 
 
Capítulo 3: Geometria espacial:  As faces planas dos sólidos, vértices e arestas, pentágono e hexágono, polígono, tangram, lados e vértices, as pirâmides, 
prisma de base quadrada, eixos e simetria, dobradura. 
 

2º Trimestre: 
 
Capítulo 4: Multiplicação de números naturais, Fator e produto, multiplicação por 10, 100,1000,Multiplicação por decomposição e processo longo, Tabuada 
de multiplicação, multiplicação de centenas por unidades, multiplicação por dezenas exatas, multiplicação de dezenas por dezenas. 
Capítulo 5: Divisão de números naturais, Os termos da divisão, formar grupos, o resto na divisão, a divisão e a multiplicação, divisão por estimativa, divisão 
pelo processo longo, o zero no quociente, divisão por centenas, 
Capítulo 6: Frações: Representação de fração, fração da unidade, numerador e denominador, A unidade em forma de fração, a fração de um conjunto, fração 
de um número, fração nas medidas, fração de tempo,fração e probabilidade, maior do que; menor do que, frações equivalentes, frações decimais, frações na 
redução de figura. 
 

3º Trimestre: 
 
Capítulo 7: Números decimais, O décimo, o centésimo e o centavo, o inteiro e o decimal, comparação de decimais, adição com decimais, subtração com 
decimais, multiplicação por 10. 
 
Capítulo 8: As medidas, O quilograma e o grama, o litro e o mililitro, o tempo e o relógio, a hora , o minuto e o segundo, a década, o século e o milênio, o dia, 
a semana, o mês e o ano, medidas de comprimento, o metro e o centímetro, o metro e o milímetro, o quilômetro, velocidade média, o perímetro, a ideia de 
área,cálculo do perímetro e da área. 
 
 
 METODOLOGIA 
 

 Trabalhar com materiais concretos e aulas expositivas e lúdicas, propor trabalhos individuais, coletivos e atividades diversas. 

  AVALIAÇÃO 
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Dos Princípios da Avaliação do Rendimento Escolar 

a) A avaliação do aproveitamento é concebida como parte essencial e integrante do processo de ensino e aprendizagem e envolve procedimentos sistemáticos e 
cumulativos de apuração do desempenho manifestado pelo aluno em relação a conhecimentos, habilidades e competências. 

b) A avaliação do aproveitamento deve observar os seguintes princípios: 

-Contextualização da avaliação; 

-Avaliação como instrumento da aprendizagem;  

-Ênfase à dimensão formativa do processo de avaliação; 

-Identificação e verificação de habilidades e competências adquiridas/desenvolvidas no âmbito dos componentes curriculares; 

Dos Tipos de Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) N1 – Nota 1 – Avaliação individual escrita, observada a natureza do componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, prevista em 
calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

b) N2 – Nota 2 – Avaliação individual escrita, observada a natureza do componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, prevista em 
calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

c ) N3 – Nota 3 – obtida por meio de verificação do rendimento do aluno durante o projeto trimestral, Atividades de casa e sala em livros e cadernos, bem 
como, observação formativa. 

Das Oportunidades de Recuperação da Aprendizagem 

A recuperação de aprendizagem é processual e se dará durante o período letivo, sendo realizada por meio de outras Atividades e outros meios que o professor 
definir em seu planejamento. 

tel:%2861%29%203035-9500


 

Colégio Saber – Construindo o conhecimento 
QSC 12 Lotes 1 e 3, Taguatinga, Brasília - DF 

Fone:(61) 3561-3372 - Email: vilmacencs@gmail.com 
 

 

Da Pontuação e Critérios para Apuração da Avaliação do Rendimento Escolar 

a) As N1 e N2 – Verificações de Aprendizagem serão em número de duas no por trimestre, em cada componente curricular e com as seguintes pontuações: 

-N1 = 10 pontos 

-N2 = 10 pontos 

b) N3 - Projeto Trimestral / Atividades / Formativo - Pontuação máxima de 10,00.  

c) A apuração dos resultados da avaliação da aprendizagem é assim processada: 

-NT – Nota Trimestral – resultado obtido pela média aritmética simples entre os resultados das Ns ( N1, N2 e N3). O aproveitamento mínimo exigido é de 
6,00. 

-As médias dos alunos serão calculadas de forma automática pelo Sistema Escolar, permitindo-se arredondamento.  
  BIBLIOGRAFIA: 

BÁSICA 
 

Sanchez Bechara  Lucília/ Liberman Perelberg Manhúcia/ Wey Motta da Lúcia Regina 
 
 COMPLEMENTAR 
 Simielli Elena Maria/Projeto Ápis/ Geografia editora ática 4º ano; 
Conquista da Matemática/ Editora Positivo/ ensino fundamental 4º ano; 
Vasconcelos Adson / Atividade na sala de aula 4º ano. 
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Docente 

_________________________  
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