
 

 

Material Digital do Professor 

Língua Portuguesa – 4º ano 

Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

Escola: 

Professor: 

Aluno: 

Legenda:       Plenamente desenvolvido;       Parcialmente desenvolvido;       Pouco desenvolvido; 

 Não trabalhado no bimestre. 

 
 

Oralidade 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Participar das interações orais em sala de aula, com liberdade, 
desenvoltura e respeito aos interlocutores, para resolver conflitos e 
criar soluções. 

    

• Argumentar sobre acontecimentos de interesse social, com base em 
conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e 
digital, com cordialidade e respeito a pontos de vista diferentes. 

    

• Escutar com atenção apresentações de trabalhos por colegas, 
formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sobre dados apresentados em imagens, tabelas, 
textos. 

    

• Respeitar, em situações informais e formais, as características dos 
turnos da conversação (alternância de participantes), considerando o 
contexto e as características dos interlocutores (status profissional, 
idade etc.). 

    

• Identificar gêneros textuais do discurso oral, utilizados em diferentes 
situações e contextos comunicativos, e suas características 
(conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas 
pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e 
TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula etc.). 

    

• Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de 
exposições, apresentações, palestras.     

• Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio 
em recursos multimodais (imagens, tabelas etc.), orientando-se por 
roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem 
à situação comunicativa. 

    

• Identificar fatores determinantes de registro linguístico (formal, 
informal), como: contexto, ambiente, tema, estado emocional do 
falante, grau de intimidade entre os falantes. 

    

 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Língua Portuguesa – 4º ano 

Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

Oralidade 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades 
linguísticas, identificando características regionais, urbanas e rurais da 
fala. 

    

• Respeitar a variação linguística como característica de uso da língua 
por diferentes grupos regionais ou diferentes camadas sociais, 
rejeitando preconceitos linguísticos. 

    

• Simular jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em 
rádio, TV e na internet, orientando-se por roteiro ou texto e 
demonstrando conhecimento dos gêneros textuais jornal falado e 
entrevista. 
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Língua Portuguesa – 4º ano 

Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

Leitura 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Localizar e comparar informações explícitas em textos.     

• Buscar e selecionar informações sobre temas de interesse pessoal ou 
escolar em textos que circulam em meios digitais ou impressos.     

• Inferir informações implícitas em textos.     

• Inferir o público-alvo do texto.     

• Inferir o tema e assunto, demonstrando compreensão global do texto.     

• Inferir, em textos, o sentido de palavras e expressões, considerando o 
contexto em que aparecem.     

• Recuperar relações entre partes 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. 

    

• Inferir relações de causalidade que não aparecem de modo explícito 
no texto.     

• Discutir o propósito do uso de recursos de persuasão (cores, imagens, 
escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho de letras) em textos 
publicitários e de propaganda. 

    

• Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, 
com crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e 
precisão), de modo a possibilitar a compreensão. 

    

• Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos, 
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos 
prévios sobre gênero textual, suporte e universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria 
obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências 
realizadas antes e durante a leitura de textos. 

    

• Comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas.     

• Diferenciar fatos de opiniões em textos informativos, reportagens e 
notícias.     
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Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

 

Escrita 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Produzir textos sobre temas de interesse, com base em resultados de 
observações e pesquisas em fontes de informações impressas ou 
eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos ou tabelas 
simples, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 

    

• Produzir texto com o intuito de opinar e defender ponto de vista sobre 
tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola, utilizando 
registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

    

• Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: 
regras sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escrita 
de diálogos (discurso direto), pontuação (ponto final, ponto de 
exclamação, ponto de interrogação, dois-pontos, vírgulas em 
enumerações), regras ortográficas. 

    

• Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal (pronomes 
anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, 
oposição, conclusão, comparação), com nível suficiente de 
informatividade. 

    

• Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, 
considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem 
escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para 
quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador 
do texto); a linguagem, organização, estrutura; o tema e assunto do 
texto. 

    

• Buscar, em meios impressos ou digitais, informações necessárias à 
produção do texto (entrevistas, leituras etc.), organizando em tópicos os 
dados e as fontes pesquisadas. 

    

• Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos 
segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero 
textual. 

    

• Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a 
colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. 

    

• Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e 
obedecendo as convenções de disposição gráfica, inclusão de título, de 
autoria. 

    

• Utilizar softwares, inclusive programas de edição de texto, para editar e 
publicar os textos produzidos, explorando os recursos multimídias 
disponíveis. 
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Língua Portuguesa – 4º ano 

Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

Conhecimentos linguísticos e gramaticais 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema 
regulares e contextuais.     

• Ler e escrever, corretamente, palavras com sílabas VV e CVV em casos 
nos quais a combinação VV (ditongo) é reduzida na língua oral (ai, ei, ou).     

• Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações 
fonema-grafema são irregulares e com h inicial que não representa 
fonema. 

    

• Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita ponto 
final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão em 
diálogos (discurso direto), vírgula em enumerações e em separação de 
vocativo e de aposto. 

    

• Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, 
reconhecendo o significado mais plausível para o contexto que deu 
origem à consulta. 

    

• Reconhecer e grafar, corretamente, palavras derivadas com os sufixos  
-agem, -oso, -eza, -izar/-isar.     

• Identificar em textos apostos e vocativos.     

• Identificar em textos e usar na produção textual pronomes anafóricos 
(pessoais, possessivos e demonstrativos) como recurso coesivo.     

• Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre 
sujeito (substantivo ou pronome pessoal) e verbo (concordância verbal).     

• Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre 
artigo, substantivo e adjetivo (grupo nominal).     

• Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em paroxítonas terminadas 
em -i(s), -l, -r, -ão(s).     
•  
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Ficha de acompanhamento da aprendizagem 

Educação literária 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. 

• Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, 
resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, 
diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas.  

    

• Identificar efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e 
melódicos (aliteração, eco e rimas), de expressões metafóricas e de 
recursos gráfico-visuais em textos versificados. 

    

• Interpretar histórias em quadrinhos e tirinhas relacionando imagens, 
palavras e recursos gráficos (balões, onomatopeias, tipos de letras etc.).     

• Identificar elementos que criam efeitos de humor em histórias em 
quadrinhos e tirinhas.     

• Criar narrativas ficcionais, desenvolvendo enredos, personagens e 
cenários, utilizando técnicas diversas como a linguagem descritiva, 
narrativas em primeira e terceira pessoas e diálogos. 

    

• Reconhecer o texto literário como expressão de identidades e culturas.     

• Identificar temas permanentes da literatura, em gêneros literários da 
tradição oral, em versos e prosa.     

• Valorizar a literatura, em sua diversidade cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade.     

• Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula 
para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, 
recomendando os que mais gostou para os colegas. 

    

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

    

• Analisar diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido de 
verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no 
discurso direto. 

    

• Criar textos em versos, utilizando imagens poéticas (sentidos figurados) e, 
no plano sonoro, rima, melodia, ritmo.     

• Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, 
resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, 
diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas. 

    

• Identificar elementos que criam efeitos de humor em histórias em 
quadrinhos e tirinhas.     

• Identificar a organização do texto dramático: marcadores das interações 
entre as personagens, indicações sobre características prosódicas das 
falas, sobre movimentos em cena, indicações de cenários. 

    

 


