Habilidades para Avaliação Diagnóstica de 2018
Candidatos ao 4º Ano do Ensino Fundamental

“Sem o amor de Deus, nada se faz.”
Santo Antonio Maria Zaccaria (Fundador da Congregação Irmãs Angélicas de São Paulo)
Ao realizar a atividade avaliativa o aluno deve demonstrar as habilidades descritas abaixo.
Língua Portuguesa
Práticas de leitura
 Ler e interpretar textos de diferentes gêneros textuais.
 Reconhecer a finalidade do texto.
 Localizar informações explícitas ou implícitas em um texto.
 Ler, compreender e interpretar enunciados.
 Identificar o tema ou o assunto principal de um texto.
 Identificar marcadores de tempo ou de espaço, em textos.
Produção textual
 Seguir orientações para produção textual.
 Escrever com legibilidade.
 Utilizar conhecimento sobre o gênero solicitado.
 Segmentar as palavras em um texto.
 Usar letra maiúscula e pontuação adequada.
 Selecionar vocabulário adequado para compor o texto.
Análise e reflexão sobre a língua
 Reconhecer diferentes tipos de sons representados pelas letras.
 Conhecer e fazer uso de palavras escritas com H, X/CH, G/J, R/RR, S/SS/C/Ç, S som de X, M antes de P e B.
 Reconhecer encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos.
 Identificar palavras no singular e plural.
 Reconhecer palavras no masculino e feminino.
 Identificar palavras com sons nasais.
 Classificar palavras de acordo com o número de sílabas.
Matemática
Números e operações
 Identificar as características do SND, como a base 10, o sistema de agrupamentos e trocas, e seu valor
posicional até a 4ª ordem.
 Identificar a localização de números naturais na reta numérica.
 Reconhecer a composição e decomposição de números naturais nas suas diversas ordens.
 Usar as operações de adição e subtração para resolver problemas, envolvendo diferentes significados.
 Utilizar o algoritmo convencional da multiplicação e divisão.
Espaço e Forma
 Descrever e localizar a movimentação de pessoas ou objetos no espaço.
 Identificar características e propriedades de figuras planas e não-planas.

Grandezas e medidas
 Reconhecer cédulas e moedas em circulação e possíveis trocas entre elas, em função de seus valores.
 Ler as horas em diferentes tipos de relógios.
Tratamento da informação
 Leitura e interpretação de tabelas e gráficos e seus elementos característicos.

