
 

 

Material Digital do Professor 
4º bimestre – Quadro bimestral 

Matemática – 4º ano 

 Referência ao material didático Referência a BNCC 

 Unidades que  
compõem o bimestre 

 Expectativas de aprendizagem Objetos de conhecimento Habilidades 
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Unidade 8: 
Números decimais, temperatura e sime-
tria 
 
Unidade 9: 
Números decimais, divisão e probabili-
dade 
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Resolver e elaborar problemas envolvendo as ideias 
de adição e de subtração. 
 
Construir procedimentos de cálculo de divisão por 
um divisor de dois algarismos.  
 
Resolver e elaborar problemas envolvendo as ideias 
de multiplicação e de divisão. 
 
Criar e utilizar diferentes procedimentos de resolu-
ção de problemas por meio de estratégias pessoais 
como: desenhos, esquemas, notação numérica, cál-
culo mental e escrito. 
 
Resolver problemas simples de contagem. 
 
Representar frações unitárias (com numerador igual 
a 1). 
 
Reconhecer frações unitárias como unidades de me-
dida, usando a reta numérica como recurso. 
 
Ler, escrever, comparar e ordenar números racionais 
na representação decimal (números decimais) até a 
ordem dos centésimos. 

Propriedades das operações 
para o desenvolvimento de 
diferentes estratégias de cál-
culo com números naturais 

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números natu-
rais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diver-
sas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desen-
volver estratégias de cálculo. 

Problemas envolvendo dife-
rentes significados da multi-
plicação e da divisão: adição 
de parcelas iguais, configura-
ção retangular, proporciona-
lidade, repartição equitativa 
e medida 

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferen-
tes significados da multiplicação (adição de parcelas iguais, orga-
nização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algorit-
mos. 
(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divi-
sor tenha no máximo dois algarismos, envolvendo os significados 
de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias di-
versas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

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

Números racionais: frações 
unitárias mais usuais 
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(EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias mais usuais 
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 como unidades de medida menores do 

que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. 

Números racionais: repre-
sentação decimal para escre-
ver valores do sistema mo-
netário brasileiro 

(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 re-
presentação do sistema monetário brasileiro. 
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Identificar regularidades em divisões de um número 
natural múltiplo de 10 por 10.  
 
Resolver problemas que envolvem a relação inversa 
entre as operações de adição e subtração e entre 
multiplicação e divisão. 

Sequência numérica recur-
siva formada por números 
que deixam o mesmo resto 
ao ser divididos por um 
mesmo número natural dife-
rente de zero 

(EF04MA12) Reconhecer, por meio de investigações, que há gru-
pos de números naturais para os quais as divisões por um deter-
minado número resultam em restos iguais, identificando regula-
ridades. 

Relações entre adição e sub-
tração e entre multiplicação 
e divisão 

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a 
calculadora quando necessário, as relações inversas entre as 
operações de adição e de subtração e de multiplicação e de divi-
são, para aplicá-las na resolução de problemas. 
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 Identificar eixos de simetria de reflexão em figuras 

geométricas planas. 
 
Construir figuras congruentes em malhas quadricula-
das a partir de eixos de simetria de reflexão. 

Simetria de reflexão (EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em 
pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na construção de 
figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas e de 
softwares de geometria. 
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Medir, comparar e estimar áreas de figuras planas 
desenhadas em malhas, pela contagem de unidades 
de área. 
 
Reconhecer figuras congruentes usando malhas qua-
driculadas. 
 
Reconhecer temperatura como grandeza e o grau 
Celsius como unidade de medida a ela associada. 
 
Indicar o resultado da medida de temperatura apre-
sentada em termômetros de uso pessoal. 
 
Determinar as temperaturas máxima e mínima de di-
ferentes localidades (bairro, cidade, estado). 
 
Resolver e elaborar problemas envolvendo situações 
de compra e venda, formas de pagamento e opera-
ções de valores do Real (com centavos). 
 
Identificar o centavo como a centésima parte do Real 
e relacionar décimos e centésimos com a representa-
ção do sistema monetário brasileiro. 

Áreas de figuras construídas 
em malhas quadriculadas 

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

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

(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. 
(EF04MA24) Determinar as temperaturas máxima e mínima diá-
rias, em locais do seu cotidiano, e elaborar gráficos de colunas 
com as variações diárias da temperatura, utilizando, inclusive, 
planilhas eletrônicas. 

Problemas utilizando o sis-
tema monetário brasileiro 

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam situa-
ções de compra e venda e formas de pagamento, utilizando ter-
mos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, cons-
ciente e responsável. 
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Resolver problemas que envolvem a análise de chan-
ces de eventos aleatórios. 

Análise de chances de even-
tos aleatórios 

(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, 
aqueles que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo ca-
racterísticas de resultados mais prováveis, sem utilizar frações. 

Ler, interpretar e representar dados em tabelas e 
gráficos de colunas agrupadas. 

Leitura, interpretação e re-
presentação de dados em ta-
belas de dupla entrada, gráfi-
cos de colunas simples e 
agrupadas, gráficos de bar-
ras e colunas e gráficos pic-
tóricos 

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

Realizar e participar de uma pesquisa sobre tempera-
tura máxima e mínima de uma localidade. Interpretar 
os resultados da pesquisa. 
 
Representar os dados de uma pesquisa sobre tempe-
ratura máxima e mínima de uma localidade em grá-
fico de colunas agrupadas. 

Diferenciação entre variáveis 
categóricas e variáveis nu-
méricas 
Coleta, classificação e repre-
sentação de dados de pes-
quisa realizada 

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

 


