
 

 

 

PLANO DE CURSO 2022 - CRMG 

COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA 

ANO DE ESCOLARIDADE 4º ano Ensino Fundamental 

BIMESTRE CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES ESSENCIAIS CONTEÚDOS 

RELACIONADOS 

1º Bimestre TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Morfologia (EF04LP08) Reconhecer e grafar, corretamente, 

palavras derivadas com os sufixos -agem, -oso, 

-eza, -izar/-isar (regulares morfológicas). 

- Uso dos sufixos (-agem, 
-oso, -eza, -izar/-isar). 

1º Bimestre Campo 

vida 

cotidiana 

da Leitura/escuta 

(compartilhada 

autônoma) 

 

e 

OBJETO DE   CONHECIMENTO: 

Compreensão em leitura 

(EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia, 

cartas pessoais de reclamação, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo 

com as convenções do gênero carta e 

considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

- Leitura e interpretação 
de carta de reclamação. 

- Linguagem e 
construção da carta. 

1º Bimestre CAMPO DA 

VIDA 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

 

e 

Compreensão em leitura (EF04LP14) Identificar, em noticias, fatos, 

participantes, local e momento/tempo da 

- Leitura e interpretação 

de reportagem. 

 PÚBLICA autônoma)   ocorrência do fato noticiado. 
- Linguagem e 

construção do texto: 

      elementos da 

reportagem. 



 

 

BIMESTRE CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES ESSENCIAIS CONTEÚDOS 

RELACIONADOS 

 1º Bimestre TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Planejamento de texto (EF15LP05A) 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 e forma do 

texto e seu tema. 

- Produção de texto. 

1º Bimestre TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

OBJETO DE   CONHECIMENTO: 

Utilização de tecnologia digital 

(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas 

de edição de texto, para editar e publicar os 

textos produzidos, explorando os recursos 

multissemióticos disponíveis. 

- Produção de texto 

utilizando tecnologia 

digital. 

1º Bimestre CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

autônoma) 

 

e 

OBJETO DE   CONHECIMENTO: 

Leitura de imagens em 

narrativas visuais 

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em 

quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e 

palavras e interpretando recursos gráficos (tipos 

de balões, de letras, onomatopeias). 

- Leitura e interpretação 

de histórias em 

quadrinhos e tirinhas. 

- Linguagem e 

construção de histórias 

em quadrinhos e 

tirinhas. 

1º Bimestre TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

autônoma) 

 

e 

Decodificação/Fluência 

leitura 

de (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente 

e, em seguida, em voz alta, com autonomia e 

fluência, textos curtos com nível de textualidade 

adequado. 

- Leitura de textos 

curtos. 



 

 

BIMESTRE CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES ESSENCIAIS CONTEÚDOS 

RELACIONADOS 

 1º Bimestre TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação de leitor (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou 

do cantinho de leitura da sala de aula e/ou 

disponíveis em meios digitais para leitura 

individual, justificando a escolha e 

compartilhando com os colegas sua opinião, após 

a leitura. 

- Participação nas 

atividades orais. 

1º Bimestre TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global. 

- Leitura e interpretação 

de textos. 

1º Bimestre TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Planejamento de 

texto/Progressão temática e 

paragrafação 

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de 

sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as 

normas gráficas e de acordo com as 

características do gênero textual. 

- Parágrafo e 

organização do texto. 

1º Bimestre TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Oralidade Forma de composição de 

gêneros orais 

(EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, 

utilizados em diferentes situações e contextos 

comunicativos, e suas características 

linguístico-expressivas e composicionais 

(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, debate, etc.). 

- Diferentes gêneros do 

discurso oral 

(conversação 

espontânea, 

conversação telefônica, 

entrevistas pessoais, 

entrevistas no rádio ou 

na TV, debate, noticiário 

de rádio e TV, narração 



 

 

BIMESTRE CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES ESSENCIAIS CONTEÚDOS 

RELACIONADOS 

      
de jogos esportivos no 

rádio e TV, aula, etc.). 

2º Bimestre CAMPO DAS 

PRÁTICAS 

DE ESTUDO 

E PESQUISA 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de 

correspondência fonema-grafema regulares 

diretas e contextuais. 

- Palavras monossílabas, 

dissílabas, trissílabas e 

polissílabas. 

2º Bimestre CAMPO DAS 

PRÁTICAS 

DE ESTUDO 

E PESQUISA 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Morfossintaxe (EF04LP07) Identificar em textos e usar na 

produção textual a concordância entre artigo, 

substantivo e adjetivo (concordância no grupo 

nominal). 

- Substantivos: 
classificação. 

- Adjetivos e artigos. 

- Concordância em 
gênero e número. 

2º Bimestre CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Análise 

linguística/semiótica 

Ortografização 

Forma de composição do texto (EF04LP13) Identificar e reproduzir, em textos 

injuntivos instrucionais (instruções de jogos 

digitais ou impressos), a formatação própria 

desses textos (verbos imperativos, indicação de 

passos a ser seguidos) e formato específico dos 

textos orais ou escritos desses gêneros (lista/ 

apresentação de materiais e instruções/passos de 

jogo). 

- Leitura e interpretação 

de textos instrucionais. 

- Linguagem e 

construção de textos 

instrucionais 

2º Bimestre CAMPO DA 

VIDA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

Compreensão em leitura (EF04LP15) Distinguir fatos de 

opiniões/sugestões em textos (informativos, 

jornalísticos, publicitários, etc.). 

- Leitura e interpretação 

de textos informativos, 

jornalísticos e 



 

 

BIMESTRE CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES ESSENCIAIS CONTEÚDOS 

RELACIONADOS 

  PÚBLICA autônoma) 
  

publicitários 
 

- Diferenças entre fato e 

opinião relativa ao fato. 

2º Bimestre TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Reconstrução das condições de 

produção e recepção de textos 

(EF15LP01X) Identificar a função social de textos 

que circulam em campos da vida social dos quais 

participa cotidianamente (a casa, a rua, a 

comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de 

massa e digital, reconhecendo para que foram 

produzidos, onde circulam, quem os produziu e a 

quem se destinam e a sua importância no 

meio/vida social. 

- Leitura e interpretação 

de textos que circulam 

em campos da vida 

social. 

2º Bimestre TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos 

textos lidos. 

- Leitura e 

interpretação de 

textos. 

2º Bimestre TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 

expressões desconhecidas em textos, com base 

no contexto da frase ou do texto. 

- Leitura e 

interpretação de 

textos. 

2º Bimestre TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Construção do sistema 

alfabético; Estabelecimento de 

relações anafóricas na 

(EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, 

recursos de referenciação (por substituição lexical 

ou por pronomes pessoais, possessivos e 

- Produção de texto 



 

 

BIMESTRE CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES ESSENCIAIS CONTEÚDOS 

RELACIONADOS 

    
referenciação e construção da 

coesão. 

demonstrativos), vocabulário apropriado ao 

gênero, recursos de coesão pronominal 

(pronomes anafóricos) e articuladores de relações 

de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, 

comparação), com nível suficiente de 

informatividade. 

 

2º Bimestre CAMPO DAS 

PRÁTICAS 

DE ESTUDO 

E PESQUISA 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma (EF35LP24) Identificar funções do texto 

dramático (escrito para ser encenado) e sua 

organização por meio de diálogos entre 

personagens e marcadores das falas das 

personagens e de cena. 

- Leitura e interpretação 

de texto teatral. 

- Linguagem e 

construção de texto 

teatral. 

3º Bimestre CAMPO DAS 

PRÁTICAS 

DE ESTUDO 

E PESQUISA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos 

de divulgação cientifica para crianças, 

considerando a situação comunicativa e o tema/ 

assunto do texto. 

- Leitura e interpretação 

de textos de divulgação 

cientifica para crianças. 

- Linguagem e 

construção do texto de 

divulgação cientifica. 

3º Bimestre CAMPO DAS 

PRÁTICAS 

DE ESTUDO 

E PESQUISA 

Oralidade Performances orais (EF04LP25) Representar cenas de textos 

dramáticos, reproduzindo as falas das 

personagens, de acordo com as rubricas de 

interpretação e movimento indicadas pelo autor. 

- Leitura e interpretação 

de texto teatral.. 

- Representação de texto 

teatral. 



 

 

BIMESTRE CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES ESSENCIAIS CONTEÚDOS 

RELACIONADOS 

 3º Bimestre TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (EF35LP06) 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. 

- Identificação das partes 

que compõem o enredo 

da história. 

- Palavras de ligação 

(coesão). 

3º Bimestre CAMPO DAS 

PRÁTICAS 

DE ESTUDO 

E PESQUISA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Pesquisa (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do 

professor, informações de interesse sobre 

fenômenos sociais e naturais, em textos que 

circulam em meios impressos ou digitais. 

- Leitura e interpretação 

de texto - pesquisa. 

3º Bimestre CAMPO 

ARTÍSTICO-L 

ITERÁRIO 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa 

autonomia, narrativas ficcionais que apresentem 

cenários e personagens, observando os 

elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, 

espaço, personagens, narrador e a construção do 

discurso indireto e discurso direto. 

- Leitura e interpretação 

de conto. 

- Identificação dos 

elementos do conto: 

tempo, espaço, 

personagens, enredo, 

narrador. 

3º Bimestre CAMPO 

ARTÍSTICO-L 

ITERÁRIO 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma (EF35LP27) Ler e compreender, com certa 

autonomia, textos em versos, explorando rimas, 

sons e jogos de palavras, imagens poéticas 

(sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros. 

- Leitura e interpretação 

de poema 

- Recursos do poema 

- Sentido real e sentido 

figurado. 



 

 

BIMESTRE CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES ESSENCIAIS CONTEÚDOS 

RELACIONADOS 

 3º Bimestre CAMPO 

ARTÍSTICO-L 

ITERÁRIO 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição de textos 

poéticos 

(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, 

efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos 

rítmicos e sonoros e de metáforas. 

- Leitura e interpretação 
de poema. 

- Recursos do poema. 

- Sentido real e sentido 
figurado. 

4º Bimestre CAMPO DAS 

PRÁTICAS 

DE ESTUDO 

E PESQUISA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Imagens analíticas em textos (EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, 

diagramas e tabelas em textos, como forma de 

apresentação de dados e informações. 

- Função de gráficos, 

tabelas e diagramas em 

textos. 

4º Bimestre CAMPO DAS 

PRÁTICAS E 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição dos 

textos (Coesão e articuladores) 

(EF04LP23) Identificar e reproduzir, em verbetes 

de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, a 

formatação e diagramação específica desse 

gênero (titulo do verbete, definição, 

detalhamento, curiosidades), considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

- Leitura e interpretação 

de verbetes de 

enciclopédia infantil. 

- Linguagem e 

construção de verbetes 

de enciclopédia. 

4º Bimestre CAMPO DAS 

PRÁTICAS 

DE ESTUDO 

E PESQUISA 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição dos 

textos (Adequação do texto às 

normas de escrita 

(EF04LP24) Identificar e reproduzir, em seu 

formato, tabelas, diagramas e gráficos em 

relatórios de observação e pesquisa, como forma 

de apresentação de dados e informações. 

- Apresentação de dados 

de textos em formato de 

diagramas, tabelas e 

gráficos. 

4º Bimestre TODOS OS 

CAMPOS DE 

Análise 

linguística/semiótica 

Morfologia (EF35LP14) Identificar em textos e usar na 

produção textual pronomes pessoais, possessivos 

- Pronomes pessoais, 

possessivos e 



 

 

BIMESTRE CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES ESSENCIAIS CONTEÚDOS 

RELACIONADOS 

  ATUAÇÃO (Ortografização) 
 

e demonstrativos, como recurso coesivo 

anafórico. 

demonstrativos 

4º Bimestre CAMPOS DA 

VIDA 

PÚBLICA 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita colaborativa (EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista 

sobre tema polêmico relacionado a situações 

vivenciadas na escola e/ou na comunidade, 

utilizando registro formal e estrutura adequada à 

argumentação, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto. 

- Produção de texto 

argumentativo. 

4º Bimestre CAMPO DAS 

PRÁTICAS 

DE ESTUDO 

E PESQUISA 

Oralidade Compreensão de textos orais (EF35LP19) Recuperar as ideias principais em 

situações formais de escuta de exposições, 

apresentações e palestras. Expor trabalhos ou 

pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio 

de recursos multissemióticos (imagens, diagrama, 

tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, 

planejando o tempo de fala e adequando a 

linguagem à situação comunicativa. 

- Escuta e interpretação 

de textos orais. 

4º Bimestre CAMPO DAS 

PRÁTICAS 

DE ESTUDO 

E PESQUISA 

Oralidade Planejamento de texto oral (EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas 

escolares, em sala de aula, com apoio de recursos 

multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas 

etc.), orientando-se por roteiro escrito, 

planejando o tempo de fala e adequando a 

linguagem à situação comunicativa. 

- Planejamento do 

tempo de fala e 

linguagem adequada a 

apresentação oral. 



 

 

BIMESTRE CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES ESSENCIAIS CONTEÚDOS 

RELACIONADOS 

 4º Bimestre CAMPO 

ARTÍSTICO-L 

ITERÁRIO 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa 

autonomia, utilizando detalhes descritivos, 

sequências de eventos e imagens apropriadas 

para sustentar o sentido do texto, e marcadores 

de tempo, espaço e de fala de personagens. 

- Produção de textos 

narrativos. 

4º Bimestre CAMPO 

ARTÍSTICO-L 

ITERÁRIO 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Discurso direto e indireto (EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e 

discurso direto, determinando o efeito de sentido 

de verbos de enunciação e explicando o uso de 

variedades linguísticas no discurso direto, quando 

for o caso. 

- Discurso direto e 

indireto. 

- Verbos de enunciação. 

- Variedades linguísticas. 

 


