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DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA                              SÉRIE/ANO: 4º ANO 

 

DESCRITORES CRÍTICOS – ABAIXO DE 50% DE ACERTOS 
 

DESCRITOR PROCENTAGEM 
DE ACERTOS 

HABILIDADE SUGESTÃO PARA MELHORIA DE 
DESEMPENHO 

OBSERVACOES 

 
D4 

 
40,88% 

 
Inferir uma informação implícita 
em um texto. 

Após a leitura silenciosa, o professor deve 
sempre solicitar dos alunos que eles digam 
ou escrevam o seu entendimento do que foi 
lido. Buscando, na socialização ou correção, 
identificar quem ainda está preso na 
superfície do texto. Identificando, o próximo 
passo é criar perguntas que aprofundem o 
entendimento do texto. Projetos de 
socialização de leituras também são muito 
bons para o desenvolvimento desse 
descritor, pois amplia o acervo interpretativo 
do aluno. 
 

 

 
D14 

 
38,02% 

 
Identificar o efeito de sentido 
decorrente do uso da pontuação 
e outras notações. 

Ao longo do processo de leitura, podemos 
proporcionar aos alunos o contato com 
gêneros textuais que utilizam largamente 
recursos, como propagandas, reportagens, 
quadrinhos, entre outros, orientando-os a 
perceber e analisar os efeitos de sentido dos 
sinais de pontuação (travessão, 
interrogação, exclamação, reticências, entre 
outros) e das notações (itálico, negrito, caixa 
alta, etc.) como elementos significativos para 
a construção de sentidos. 
Os recursos de pontuação e de notação são 
expressivos e ultrapassam os aspectos 
puramente gramaticais.  
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Vale lembrar que os sinais de pontuação e 
outros mecanismos de notação, como o 
itálico, o negrito, a caixa alta e o tamanho da 
fonte podem expressar sentidos variados. O 
ponto de exclamação, por exemplo, nem 
sempre expressa surpresa. Faz-se 
necessário, portanto, que o leitor, ao 
explorar o texto, perceba como esses 
elementos constroem significação, na 
situação comunicativa em que se 
apresentam. 

 
 

DESCRITORES ≥ 70% DE ACERTOS 

DESCRITOR PORCENTAGEM 
DE ACERTOS 

HABILIDADE 

D1 82,21% 

78,13% 

Localizar informações explícitas em um texto. 

D5 72,64% Interpretar texto com auxilio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, fotos, etc.). 

D6 75,58% Identificar o tema de um texto. 

D11 78,62% 

78,72% 

Identificar gêneros textuais diversos. 
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DISCIPLINA: MATEMÁTICA                                                        SÉRIE/ANO: 4º ANO 

DESCRITORES CRÍTICOS – ABAIXO DE 50% DE ACERTOS 

DESCRITOR PROCENTAGEM 
DE ACERTOS 

HABILIDADE SUGESTÃO PARA MELHORIA DE 
DESEMPENHO 

OBSERVAÇÕES 

 
D7 

 
18,19% 

 
 

35,11% 

 

Resolver problemas 

significativos utilizando unidades 

de medida padronizadas como 

km/m/cm/mm, kg/g/mg. l/ ml. 

 

Desenvolver atividades com objetos 

vivenciados no dia a dia, tais 

como:relógios, calendários, (trabalhar, 

dia, semana, mês e ano) endereços, 

números de telefone, lista de  compra, 

cesta básicas, reta numérica, balança, 

etc. 

 

 

O Percentual de acerto das 

questões (5 do bloco 3 e 4) 

foram diferentes devido ao 

grau de complexidade de 

cada questão. 

 
D10 

 
40,83% 

 

Num problema, estabelecer 

trocas entre cédulas e moedas 

do sistema monetário brasileiro, 

em função de seus valores. 

 Estimule os alunos a vivenciarem 

situações de compra e venda de 

produtos. Monte um supermercado 

fictício na sala de aula. Fotocopie 

cédulas de brinquedo para realizar 

pagamento e troco. Explore diversas 

situações problema com sistema 

monetário brasileiro. 

 

 

Seguir orientações e 

sugestões do livro Pró-

Letramento Matemática. 
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DESCRITORES CRÍTICOS – ABAIXO DE 50% DE ACERTOS 

DESCRITOR PROCENTAGEM 
DE ACERTOS 

HABILIDADE SUGESTÃO PARA MELHORIA DE 
DESEMPENHO 

OBSERVAÇÕES 

 
D13 

 
35,75% 

 

Reconhecer e utilizar 

características do sistema de 

numeração decimal, tais como 

agrupamentos e trocas na base 

10 e princípio do valor 

posicional. 

Trabalhar a importância do zero, 

utilização das técnicas de agrupamento 

utilizando palitos, chapinhas, material 

dourado, dentre outros materiais 

concreto. Analisar etiquetas de dois 

registros numéricos e observar a 

diferença dos agrupamentos 

 

Seguir orientações e 

sugestões do livro Pró-

Letramento Matemática. 

 
D15 

 
33,12% 

 

Reconhecer a decomposição de 

números naturais nas suas 

diversas ordens. 

Atividades que reforcem a percepção 

da necessidade de troca em 

agrupamentos de 10, de 100, de 1000, 

correspondem à troca de um número 

na posição de unidade, dezena, 

centena, unidade de milhar, assim, 

sucessivamente. 

 

Seguir orientações e 

sugestões do livro Pró-

Letramento Matemática. 

D16 34,52% Reconhecer a composição e a 

decomposição de números 

naturais em sua forma 

polinomial. 

Atividades que permitam localizar um 

número em uma série na reta, onde o 

aluno precisa conhecer a 

sequencianumérica e perceber o 

padrão adotado para organização dos 

Seguir orientações e 

sugestões do livro Pró-

Letramento Matemática. 
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DESCRITORES CRÍTICOS – ABAIXO DE 50% DE ACERTOS 

DESCRITOR PROCENTAGEM 
DE ACERTOS 

HABILIDADE SUGESTÃO PARA MELHORIA DE 
DESEMPENHO 

OBSERVAÇÕES 

números na série representada, além 

da noção espacial, ou seja, “o que está 

antes”, “entre”, “depois”, “no final de”. 

D18 43,55% 
34,52% 

Calcular o resultado de uma 

multiplicação ou divisão de 

números naturais. 

Explicar o uso dos números no 

cotidiano, apresentar exemplos de 

situações problema envolvendo a 

divisão-comparação. Uso do material 

lúdico, (grão, copos de café 

descartáveis, malha 

quadriculada,dominó, material 

dourado). Propor ou explorum conto, 

representar a multiplicação em reta 

numérica, trabalhar os diferentes 

registros e representações. 

O percentual de acerto das 

questões (11 e 7 do bloco 

4) foram diferentes devido 

ao grau de complexidade 

de cada questão. 

D20 32,62% Resolver problema com 

números naturais, envolvendo 

diferentes significados da 

multiplicação ou divisão. 

Propor grande número de atividades do 

cotidiano do aluno que contemplem a 

ideia de divisão, ou partilha, como 

subtrações sucessivas, multiplicação 

eadições sucessivas. 

Seguir orientações e 

sugestões do livro Pró- 

Letramento Matemática. 
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DESCRITORES ≥ 70% DE ACERTOS 

DESCRITOR PORCENTAGEM 
DE ACERTOS 

HABILIDADE 

D1 76,17% Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como km/m/cm/mm, 

kg/g/mg, l/ml. 

D2 77,17% Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. 

D6 81,12% Resolver problema envolvendo o cálculo de áreas de figuras planas, desenhadas em malhas 

quadriculadas. 

D25 83,62% Resolver problema envolvendo o cálculo de áreas de figuras planas, desenhadas em malhas 

quadriculadas. 
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DISCIPLINA: CIÊNCIAS NATURAIS                  SÉRIE/ANO: 4º ANO 

DESCRITORES CRÍTICOS – ABAIXO DE 50% DE ACERTOS 

DESCRITOR PROCENTAGEM 

DE ACERTOS 

HABILIDADE SUGESTÃO PARA MELHORIA DE 

DESEMPENHO 

OBSERVAÇÕES 

D5  49,76% Perceber semelhanças e 

diferenças entre diversos 

ambientes. 

Realizar atividades de campo com as 

crianças orientando a observar, descrever e 

comparar os diferentes ambientes, bem como 

os animais em seus diferentes ambientes. 

 

D9 30,91% 

 

 

 

 

38,64% 

 

 

 

 

46,96% 

Compreender o ciclo vital, o 

desenvolvimento e a 

reprodução de diferentes seres 

vivos. 

Faça um levantamento dos conhecimentos 

dos alunos em relação ao ciclo de vida de um 

animal.  

Utilize, para ilustrar sua explicação, uma 

sequência de quadros com as figuras do 

desenvolvimento de animais, uma borboleta, 

por exemplo, (as fases de ovo, larva, crisálida 

ou casulo e animal adulto).  

Mostre aos estudantes os pontos importantes 

do ciclo da borboleta utilizando essa 

sequência de imagens. 

Aponte fases como nascimento, 

desenvolvimento, reprodução e morte. 

Fale sobre as modificações ocorridas durante 

esse período, como as físicas, metabólicas e 

de alimentação. 

Para finalizar a etapa, proponha uma 

discussão sobre a importância da reprodução 

no ciclo de vida.  

O percentual de 

acerto das questões 

(7 e 9 dos blocos 1 

e 2)foram diferentes 

devido ao grau de 

complexidade de 

cada questão. 
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DESCRITORES CRÍTICOS – ABAIXO DE 50% DE ACERTOS 

DESCRITOR PROCENTAGEM 

DE ACERTOS 

HABILIDADE SUGESTÃO PARA MELHORIA DE 

DESEMPENHO 

OBSERVAÇÕES 

D11 45,85% Observar o desenvolvimento 

das plantas identificando suas 

partes. 

O professor poderá fazer o plantio de uma 

planta e acompanhar o crescimento e a 

evolução da mesma. 

E ainda realizar um passeio com as crianças 

para que eles compreendam que as plantas 

têm partes e possam entender a função de 

cada uma delas. 

 

D16 49,21% Identificar hábitos de higiene 

corporal e ambiental associados 

à prevenção de doenças.  

O professor poderá assistir com as crianças 

vídeos educativos relacionados a hábitos 

saudáveis e atitudes preventivas para a 

saúde humana. 

Explorar com os alunos os tipos de higiene. 

Fazer pesquisas no laboratório de informática 

sobre os cuidados com a saúde. 
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DESCRITORES ≥ 70% DE ACERTOS 

DESCRITOR PORCENTAGEM 
DE ACERTOS 

HABILIDADE 

D2 74,52% 

71,16% 

Observar e identificar as diferentes relações ecológicas existentes cadeia alimentar. 

D3  Observar o desenvolvimento das plantas identificando suas partes. 

D4 76,43% Valorizar os recursos hídricos e identificar os estados da água. 

D5 77,15% 

 

Compreender o corpo como um todo integrado, identificando suas partes e possibilidades de 

movimentos. 

D6 74,86% Identificar os cuidados necessários adequados à preservação e manutenção da saúde. 

D7 79,53% 

81,74% 

Descrever algumas transformações do corpo humano nas diferentes fases da vida. 

D14 79,06% 

80,04% 

Observar o desenvolvimento das plantas identificando suas partes. 

D19 79,06% Identificar hábitos de higiene corporal e ambiental associados à prevenção de doenças.  
 

 

 

 

 


