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Escola:   E.   M.   Professor   Antônio   Lacerda   Bacellar  

Professores:   Sandra   e   Claudia   Turmas:   4°   ANOS   A   e   B  

Semana   de:   21/09   a   25/09  Quan�dade   de   aulas   previstas:   25   aulas  

 Duração  
hora/aula  

Disciplina  
Prá�cas   de  

linguagem/área  

Objetos   de  
conhecimento/conteúdo  Habilidades  Estratégias   e   Recursos  

2ª  

 
 
 
 
 
 
4   aulas  

 
 
 
 
 
 
Português  

 
Morfologia/Morfossintaxe  
 
 
Compreensão   da   leitura  
 
 
 
 
 
 
 

(EF04LP06)  Iden�ficar  em  textos  e  usar       
na  produção  textual  a  concordância      
entre  substan�vo  ou  pronome  pessoal      
e   verbo   (concordância   verbal).  
 
 
(EF04LP10)  Ler  e  compreender,  com      
autonomia,  cartas  pessoais  de     
reclamação,  dentre  outros  gêneros  do      
campo  da  vida  co�diana,  de  acordo       
com  as  convenções  do  gênero  carta  e        
considerando  a  situação  comunica�va     
e   o   tema/assunto/finalidade   do   texto.  

As  aulas  estão  sendo  realizadas  de  maneiras  assíncronas  e          
síncronas.   
Síncronas :  A  professora  fica  online,  à  disposição  dos  alunos.          
Neste   momento   são   realizados:  
-Plantão  de  dúvidas  referente  às  a�vidades  encaminhadas  na         
plataforma.  
-Aulas  online  pelo  aplica�vo  Whatsapp,  para  explicação  e         
correção   das   a�vidades.  
-Livro   de   Português   página   88   e   89;  
-Leitura   e   compreensão   da   reportagem;  
Durante  as  aulas  online  u�lizam-se  as  seguintes  estratégias  e          
recursos:  
-   Leitura   compar�lhada;  
-   Compreensão   e   interpretação   de   texto  
Assíncrona :  O  aluno  resolve  as  a�vidades  com  autonomia,         
encaminha   a   professora   para   realizar   a   correção.  
A  devolu�va  da  correção  é  encaminhada  ao  aluno  no          
par�cular.  
Acompanhamento  do  professor  pela  plataforma  Whatsapp       
das   a�vidades   encaminhadas   e   atendimento   individualizado.  
 

 
 
1   aula  

ARTE  
Teatro  Elementos   da   linguagem  

(EF15AR18)  Reconhecer  e  apreciar     
formas  dis�ntas  de  manifestações  do      
teatro  presentes  em  diferentes     
contextos,  aprendendo  a  ver  e  a  ouvir        
histórias  drama�zadas  e  cul�vando  a      
percepção,  o  imaginário,  a  capacidade      
de   simbolizar   e   o   repertório   ficcional.  

-Abrir  espaço  para  a  apreciação  de  produções  teatrais  infan�s,          
de  bonecos,  de  rua  e  de  manifestações  populares,  facilitando          
a  percepção  do  aluno  às  diferentes  formas  de  expressar          
emoções.   
-Promover  aos  alunos  novas  oportunidades  de  apreciação  de         
histórias   drama�zadas.  
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3ª  

 
 
 
 
3   aulas  

 
Português  
 
 
 
 
 

 
Compreensão   da   leitura  
 
 
 

 
(EF04LP15)  Dis�nguir  fatos  de     
opiniões/sugestões  em  textos    
(informa�vos,  jornalís�cos,   
publicitários   etc.).  
EF04LP10)  Ler  e  compreender,  com      
autonomia,  cartas  pessoais  de     
reclamação,  dentre  outros  gêneros  do      
campo  da  vida  co�diana,  de  acordo       
com  as  convenções  do  gênero  carta  e        
considerando  a  situação  comunica�va     
e   o   tema/assunto/finalidade   do   texto.  
 

As  aulas  estão  sendo  realizadas  de  maneiras  assíncronas  e          
síncronas.   
Síncronas :  A  professora  fica  online,  à  disposição  dos  alunos.          
Neste   momento   são   realizados:  
-Plantão  de  dúvidas  referente  às  a�vidades  encaminhadas  na         
plataforma.  
-Aulas  online  pelo  aplica�vo  WhatsApp,  para  explicação  e         
correção   das   a�vidades.  
-Livro   de   Português   página   90:   
-Leitura   e   compreensão   da   reportagem;  
Durante  as  aulas  online  u�lizam-se  as  seguintes  estratégias  e          
recursos:  
-   Leitura   compar�lhada;  
-   Compreensão   e   interpretação   de   texto;  
Assíncrona :  O  aluno  resolve  as  a�vidades  com  autonomia,         
encaminha   a   professora   para   realizar   a   correção.  
A  devolu�va  da  correção  é  encaminhada  ao  aluno  no          
par�cular.  
Acompanhamento  do  professor  pela  plataforma  Whatsapp       
das   a�vidades   encaminhadas   e   atendimento   individualizado.  

 
 
1   aula  

 
 
Educação   Física  

Ginás�ca  
 

(EF35EF08)  Planejar  e  u�lizar     
estratégias  para  resolver  desafios  na      
execução  de  elementos  básicos  de      
apresentações  cole�vas  de  ginás�ca     
geral,  reconhecendo  as    
potencialidades  e  os  limites  do  corpo  e        
adotando  procedimentos  de    
segurança.  

Os  alunos  irão  realizar  movimentos  de  ginás�ca  geral  e          
ar�s�ca  em  estrelas  complexas  em  cair  de  frente  e  estrela           
agulha.  

 
 
1   aula  

 
 
Inglês  

-  My  toys:  ball,  bike,  train,       
kite,  doll,  teddy  bear,     
skate,   ...  
 
 

 Saber  escrever,  falar,  ler  os  nomes  dos         
brinquedos,  em  inglês;  associá-los  e      
traduzir   para   o   português.  

 
 

-  A�vidades  diversificadas  com  a  imagem  da  palavra  escrita          
em   inglês;  
-  Exercício  de  fixação  do  conteúdo  dado  em  sala  de  aula  on             
line   (via   whatsapp);  
-   A�vidade   que   desenvolva   a   cria�vidade   e   par�cipação;  
-   Internet   (links   de   vídeos).  
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4ª  

 
5   aulas  
 
 

 
Matemá�ca  
 

 
Sistema  de  numeração    
decimal:  leitura,  escrita,    
comparação  e  ordenação    
de  números  naturais  de     
até   cinco   ordens  
 

 
EF04MA01)  Ler,  escrever  e  ordenar      
números  naturais  até  a  ordem  de       
dezenas   de   milhar.  
 
 
  

As  aulas  estão  sendo  realizadas  de  maneiras  assíncronas  e          
síncronas.   
Síncronas :  A  professora  fica  online,  à  disposição  dos  alunos.          
Neste   momento   são   realizados:  
-Plantão  de  dúvidas  referente  às  a�vidades  encaminhadas  na         
plataforma.  
-Aulas  online  pelo  aplica�vo  Whatsapp,  para  explicação  e         
correção   das   a�vidades.  
Durante  as  aulas  online  u�lizam-se  as  seguintes  estratégias  e          
recursos:  
-    Livro   Matemá�ca   páginas   88   e   89;  
-   leitura   e   compreensão   de   imagens;  
-  Informações  sobre  diferentes  estratégias  de  cálculos  com         
números   naturais.  
Assíncrona :  O  aluno  resolve  as  a�vidades  com  autonomia,         
encaminha   a   professora   para   realizar   a   correção.  
A  devolu�va  da  correção  é  encaminhada  ao  aluno  no          
par�cular.  
Acompanhamento  do  professor  pela  plataforma  Whatsapp       
das   a�vidades   encaminhadas   e   atendimento   individualizado.  

5ª  

 
4   aulas  
 
 

 
Matemá�ca  

 
Propriedades  das   
operações  para  o    
desenvolvimento  de   
diferentes  estratégias  de    
cálculo  com  números    
naturais.  
Leitura,  interpretação  e    
representação  de  dados    
em  tabelas  de  dupla     
entrada,  gráficos  de    
colunas  simples  e    
agrupadas,  gráficos  de    
barras  e  colunas  e     
gráficos   pictóricos  

  
(EF04MA03)  Resolver  e  elaborar     
problemas  com  números  naturais     
envolvendo  adição  e  subtração,     
u�lizando  estratégias  diversas,  como     
cálculo,  cálculo  mental  e  algoritmos,      
além  de  fazer  es�ma�vas  do      
resultado.  
(EF04MA27)  Analisar  dados    
apresentados  em  tabelas  simples  ou      
de  dupla  entrada  e  em  gráficos  de        
colunas  ou  pictóricos,  com  base  em       
informações  das  diferentes  áreas  do      
conhecimento,  e  produzir  texto  com  a       
síntese   de   sua   análise.  

As  aulas  estão  sendo  realizadas  de  maneiras  assíncronas  e          
síncronas.   
Síncronas :  A  professora  fica  online,  à  disposição  dos  alunos.          
Neste   momento   são   realizados:  
-Plantão  de  dúvidas  referente  às  a�vidades  encaminhadas  na         
plataforma.  
-Aulas  online  pelo  aplica�vo  Whatsapp,  para  explicação  e         
correção   das   a�vidades.  
Durante  as  aulas  online  u�lizam-se  as  seguintes  estratégias  e          
recursos:  
-   Livro   Matemá�ca   páginas   90;  
-  Informações  sobre  leitura  e  interpretação  de  dados  em          
tabelas;  
Assíncrona :  O  aluno  resolve  as  a�vidades  com  autonomia,         
encaminha   a   professora   para   realizar   a   correção.  
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A  devolu�va  da  correção  é  encaminhada  ao  aluno  no          
par�cular.  
Acompanhamento  do  professor  pela  plataforma  Whatsapp       
das   a�vidades   encaminhadas   e   atendimento   individualizado.  

1   aula  

ARTE  
Teatro  Elementos   da   linguagem  

(EF15AR18)  Reconhecer  e  apreciar     
formas  dis�ntas  de  manifestações  do      
teatro  presentes  em  diferentes     
contextos,  aprendendo  a  ver  e  a  ouvir        
histórias  drama�zadas  e  cul�vando  a      
percepção,  o  imaginário,  a  capacidade      
de   simbolizar   e   o   repertório   ficcional.  

*Abrir  espaço  para  a  apreciação  de  produções  teatrais  infan�s,          
de  bonecos,  de  rua  e  de  manifestações  populares,  facilitando          
a  percepção  do  aluno  às  diferentes  formas  de  expressar          
emoções.  *Promover  aos  alunos  novas  oportunidades  de        
apreciação   de   histórias   drama�zadas.  

6ª  

 
2   aulas   
 
 
 
 
1   aula  
 
 
 
1   aula  

 
Ciências  
 
 
Geografia  
 
 
História  

● Misturas;  
● Transformações  

reversíveis  e  não    
reversíveis  

 
● Elementos  

cons�tu�vos  dos   
mapas  

● Sistema  de   
orientação  

 
● Os  processos   

migratórios  para   
a  formação  do    
Brasil:  os  grupos    
indígenas,  a   
presença  
portuguesa  e  a    
diáspora  forçada   
dos   africanos;  
 

● Sistema  de   
orientação  
 

(EF04CI01)  Iden�ficar  misturas  na  vida      
diária,  com  base  em  suas  propriedades       
�sicas  observáveis,  reconhecendo  sua     
composição.  
 
(EF04GE10)  Comparar  �pos  variados     
de  mapas,  iden�ficando  suas     
caracterís�cas,  elaboradores,   
finalidades,   diferenças   e   semelhanças.  
(EF04GE09)  U�lizar  as  direções     
cardeais  na  localização  de     
componentes  �sicos  e  humanos  nas      
paisagens   rurais   e   urbanas.  
 
EF04GE09)  U�lizar  as  direções  cardeais      
na  localização  de  componentes  �sicos      
e  humanos  nas  paisagens  rurais  e       
urbanas  
 
(EF04HI10)  Analisar  diferentes  fluxos     
populacionais  e  suas  contribuições     
para  a  formação  da  sociedade      
brasileira.  
(EF04HI11)  Analisar,  na  sociedade  em      
que  vive,  a  existência  ou  não  de        

As  aulas  estão  sendo  realizadas  de  maneiras  assíncronas  e          
síncronas.   
Síncronas :  A  professora  fica  online,  à  disposição  dos  alunos.          
Neste   momento   são   realizados:  
-Plantão  de  dúvidas  referente  às  a�vidades  encaminhadas  na         
plataforma.  
-Aulas  online  pelo  aplica�vo  Whatsapp,  para  explicação  e         
correção   das   a�vidades.  
Durante  as  aulas  online  u�lizam-se  as  seguintes  estratégias  e          
recursos:  
Livro   Interdisciplinar   páginas:  
-   Ciências   206   e   207;  
-   Geografia   32   a   33   ;  
-   História   105   e   107;  
-   Ilustração;  
-   U�lização   de   mapas;  
 
Assíncrona :  O  aluno  resolve  as  a�vidades  com  autonomia,         
encaminha   a   professora   para   realizar   a   correção.  
A  devolu�va  da  correção  é  encaminhada  ao  aluno  no          
par�cular.  
Acompanhamento  do  professor  pela  plataforma  Whatsapp       
das   a�vidades   encaminhadas   e   atendimento   individualizado.  
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● Os  processos   
migratórios  do   
final  do  século    
XIX  e  início  do     
século  XX  no    
Brasil.  

mudanças  associadas  à  migração     
(interna   e   internacional).  

1   aula   
 
Educação   Física  Ginás�ca  

 

(EF35EF07)  Experimentar  e  fruir,  de      
forma  cole�va,  combinações  de     
diferentes  elementos  da  ginás�ca  geral      
(equilíbrios,  saltos,  giros,  rotações,     
acrobacias,  com  e  sem  materiais),      
propondo  coreografias  com  diferentes     
temas   do   co�diano.  

Registro  de  movimentos  de  equilíbrio  com  mul�  membros         
superiores  e  inferiores  dinâmico  está�co  em  estrela  de         
lateralidades.  

Avaliação   da   semana:   será   feita   através   das   aulas   online,   par�cipação   do   aluno   e   das   devolu�vas   das   a�vidades.  

 

 
 
 


