Roteiro de trabalho para o 4º ano
No volume do 4º ano estão assim organizados os conteúdos e as
habilidades a serem desenvolvidos no decorrer do ano.

Lição 1 – O mundo de antigamente
Conteúdo

Objetos de conhecimento

A descoberta do fogo
O controle do fogo
Tudo começou na África
Da África para o mundo
O surgimento da agricultura
Povos nômades
A jovem Luzia

A ação das pessoas, grupos sociais e
comunidades no tempo e no espaço:
nomadismo, agricultura, escrita, navegações,
indústria, entre outras.
A circulação de pessoas e as transformações
no meio natural.
As rotas terrestres, fluviais e marítimas e seus
impactos para a formação de cidades e as
transformações do meio natural.
O surgimento da espécie humana no
continente africano e sua expansão

Habilidades
EF04HI01
EF04HI02

EF04HI04
EF04HI05
EF04HI07

EF04HI09

Lição 2 – As primeiras cidades
Conteúdo

Objetos de conhecimento

Uma cidade muito antiga
Surgiram povoados, aldeias
e cidades
As primeiras cidades do
mundo
As moradias, as
ferramentas, as
vestimentas: tudo evoluiu
Técnicas agrícolas e
ferramentas
A divisão do trabalho
A pecuária
A invenção da escrita
Caral, a mais antiga
civilização da América

A ação das pessoas, grupos sociais e
comunidades no tempo e no espaço:
nomadismo, agricultura, escrita, navegações,
indústria, entre outras.
O passado e o presente: a noção de
permanência e as lentas transformações
sociais e culturais.
A circulação de pessoas e as transformações
no meio natural.
A invenção do comércio e a circulação de
produtos.

Habilidades
EF04HI01
EF04HI02

EF04HI03

EF04HI04
EF04HI05
EF04HI06

Lição 3 – Os primeiros habitantes do Brasil
Conteúdo

Objetos de conhecimento

Pinturas feitas milhares de
anos atrás
Havia inúmeros povos
indígenas
Há várias maneiras de
estudar os primeiros
habitantes do Brasil
Os indígenas que os
portugueses encontraram
Descendentes dos povos
nativos hoje
O encontro entre os povos
indígenas e os europeus
Os povos indígenas
influenciaram a cultura
brasileira

A ação das pessoas, grupos sociais e
comunidades no tempo e no espaço:
nomadismo, agricultura, escrita, navegações,
indústria, entre outras.
O passado e o presente: a noção de
permanência e as lentas transformações
sociais e culturais.
A circulação de pessoas e as transformações
no meio natural.
Os processos migratórios para a formação
do Brasil: os grupos indígenas, a presença
portuguesa e a diáspora forçada dos
africanos.

Habilidades
EF04HI01
EF04HI02
EF04HI03
EF04HI04
EF04HI05
EF04HI10
EF04HI11

Lição 4 – A aventura dos navegadores portugueses
Conteúdo

Objetos de conhecimento

Os portugueses chegaram
ao território
A expansão marítima e
comercial portuguesa
A tecnologia dos
navegadores
A época das Grandes
Navegações
Portugueses e espanhóis
assinaram um acordo
A chegada dos portugueses
ao Brasil
O encontro entre
portugueses e nativos
Os portugueses deram
nome à terra que
encontraram
O nome do nosso
continente

A ação das pessoas, grupos sociais e
comunidades no tempo e no espaço:
nomadismo, agricultura, escrita, navegações,
indústria, entre outras.
A circulação de pessoas e as transformações
no meio natural.
A invenção do comércio e a circulação de
produtos.
As rotas terrestres, fluviais e marítimas e seus
impactos para a formação de cidades e as
transformações do meio natural.
O mundo da tecnologia: a integração de
pessoas e as exclusões sociais e culturais.
Os processos migratórios para a formação
do Brasil: os grupos indígenas, a presença
portuguesa e a diáspora forçada dos
africanos.
Os processos migratórios do final do século XIX
e início do século XX no Brasil.

Habilidades
EF04HI01
EF04HI02
EF04HI05
EF04HI06
EF04HI07
EF04HI08
EF04HI10
EF04HI11

Lição 5 – Os povos africanos no Brasil
Conteúdo

Objetos de conhecimento

Trabalhadores no passado e
no presente
A escravidão dos povos
africanos

A ação das pessoas, grupos sociais e
comunidades no tempo e no espaço:
nomadismo, agricultura, escrita, navegações,
indústria, entre outras.

Habilidades
EF04HI01

Lição 5 – Os povos africanos no Brasil
Conteúdo
Os escravizados vinham de
várias regiões da África
Os europeus se
interessaram pela compra
de escravos
Os escravizados lutaram
contra a escravidão
Influências africanas no
modo de vida brasileiro
A resistência nos quilombos

Objetos de conhecimento
O surgimento da espécie humana no
continente africano e sua expansão pelo
mundo
Os processos migratórios para a formação
do Brasil: os grupos indígenas, a presença
portuguesa e a diáspora forçada dos
africanos.
Os processos migratórios do final do século
XIX e início do século XX no Brasil.

Habilidades
EF04HI09

EF04HI10
EF04HI11

Lição 6 – Brasil, a colônia portuguesa na América
Conteúdo

Objetos de conhecimento

Os portugueses exploraram
as riquezas da terra
A exploração do pau-brasil
Os portugueses exploraram
o trabalho dos indígenas
Piratas e corsários
saqueavam o litoral da
colônia
O rei decidiu colonizar o
território
Era muita terra para
administrar...
O açúcar era produzido nos
engenhos
Atividades de subsistência:
pecuária e agricultura
A descoberta de ouro no
Brasil
A beleza das cidades
mineiras

A ação das pessoas, grupos sociais e
comunidades no tempo e no espaço:
nomadismo, agricultura, escrita, navegações,
indústria, entre outras.
O passado e o presente: a noção de
permanência e as lentas transformações
sociais e culturais.
A circulação de pessoas e as transformações
no meio natural.
A invenção do comércio e a circulação de
produtos.
As rotas terrestres, fluviais e marítimas e seus
impactos para a formação de cidades e as
transformações do meio natural.

Habilidades
EF04HI01

EF04HI03

EF04HI05
EF04HI06
EF04HI07

Lição 7 – A formação do Brasil
Conteúdo

Objetos de conhecimento

A Europa no início de 1800
A vinda da família real para
o Brasil
A colônia foi elevada a
Reino Unido
Dom Pedro decidiu
permanecer no Brasil

A ação das pessoas, grupos sociais e
comunidades no tempo e no espaço:
nomadismo, agricultura, escrita, navegações,
indústria, entre outras.
O passado e o presente: a noção de
permanência e as lentas transformações
sociais e culturais.

Habilidades
EF04HI01
EF04HI02

EF04HI03

Lição 7 – A formação do Brasil
Conteúdo
O Brasil se tornou
independente de Portugal
O Primeiro Reinado (1822 a
1831)
Dom Pedro I exerceu um
poder imperial
Uma revolta aconteceu em
Pernambuco
Dom Pedro I deixou seu
filho no poder
O Brasil foi governado por
regentes
O Segundo Reinado (1840
a 1889)
Segundo Reinado
O café
As leis abolicionistas
Quanta gente nova no Rio
de Janeiro!

Objetos de conhecimento
O mundo da tecnologia: a integração de
pessoas e as exclusões sociais e culturais
Os processos migratórios do final do século
XIX e início do século XX no Brasil.

Habilidades
EF04HI08
EF04HI10
EF04HI11

