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Escola: PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 
Professores: Claudia, Abigail e Ligia Turmas 4ºs ANOS   A,  B  e  C 
Semana de:07/09 À 11/09/2020 Quantidade de aulas previstas: 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

02- Port. 
02- Mat. 
01 -GEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FERIADO  

3ª 
03 -Port. 
02-Mat. 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão em leitura 
Compreensão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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. 
(EF35LP03)Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global. 
 

Português 
Estratégias:Leitura e interpretação de 
cartas pessoais e de reclamação. 
Recursos:Cartas de diversos temas. 
Avaliar: Estrutura especifica em 
cartas 
Estratégia: Textos diversos. 
Alternativas contextualizadas 
Recursos: textos impressos 
Avaliar: Idéia Central 
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Produção de textos 
(escrita 
compartilhada e 
autônoma) 
 
 
Números 
 
 
 
 
 
 
 
Grandezas e 
Medidas 
 
 
 
 
 
 
Sistema Monetário 

 
 
Construção do sistema 
alfabético/ Convenções 
da escrita 
 
 
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 
 
Medidas de 
comprimento, massa e 
capacidade: estimativas, 
utilização de 
instrumentos de medida 
e de unidades de medida 
convencionais mais 
usuais 
 
 
 
Problemas utilizando o 
sistema monetário 
brasileiro 
 

 
 
EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais 
como ortografia, regras básicas de 
concordância nominal e verbal, pontuação 
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de 
interrogação, vírgulas em enumerações) e 
pontuação do discurso direto, quando for o 
caso. 
(EF04MA06)Resolver e elaborar problemas 
envolvendo diferentes significados da 
multiplicação (adição de parcelas iguais, 
organização retangular e proporcionalidade), 
utilizando estratégias diversas, como cálculo 
por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
(EF04MA20)Medir e estimar comprimentos 
(incluindo perímetros), massas e capacidades, 
utilizando unidades de medida padronizadas 
mais usuais, valorizando e respeitando a 
cultura local. 
(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam situações de compra e venda e 
formas de pagamento, utilizando termos como 
troco e desconto, enfatizando o consumo ético, 
consciente e responsável. 
(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. 
 
 

Escrita de textos variados. 
Recursos: Livro didático, Material 
Impresso, caderno, livro  
Avaliar: ortografia em produção de 
texto. 
Estratégias: Escrita de textos 
variados. 
Recursos: Livro didático, Material 
Impresso, caderno, livro  
Avaliar: ortografia em produção de 
texto. 
MATEMÁTICA 
Estratégias: Resolver e elaborar 
situação problema de multiplicação. 
Avaliar: Resolução de forma 
convencional 
Estratégias: Situação problema que 
envolva perímetro, massa e 
capacidade.  
Recursos:  Material Impresso, 
caderno, Livro Didático. 
Avaliar: Capacidade de Medir e 
estimar. 
Estratégias: 
Resolver e elaborar problemas com 
sistema monetário. 
Recursos:  Material Impresso, 
caderno, Livro Didático. 
Avaliar: Resolução de problemas, 
sistema monetário. 
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4ª 

 
02 CIÊN. 
02- Mat. 
01-Port. 
 
 
 
 
 
 

Vida e evolução 
 
 
 
Números 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema Monetário 
 
Grandezas e 
Medidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Cadeias alimentares 
simples 
Microrganismos 
 
Propriedades das 
operações para o 
desenvolvimento de 
diferentes estratégias 
de cálculo com 
números naturais 
 
Problemas utilizando o 
sistema monetário 
brasileiro 
 
Medidas de 
comprimento, massa e 
capacidade: estimativas, 
utilização de 
instrumentos de medida 
e de unidades de medida 
convencionais mais 
usuais 
 
 
Pontuação 
ACENTUAÇÃO 
 

(EF04CI04)Analisar e construir cadeias 
alimentares simples, reconhecendo a posição 
ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o 
papel do Sol como fonte primária de energia na 
produção de alimentos. 
 
 
(EF04MA05)Utilizar as propriedades das 
operações para desenvolver estratégias 
de cálculo. 
(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam situações de compra e venda e 
formas de pagamento, utilizando termos como 
troco e desconto, enfatizando o consumo ético, 
consciente e responsável. 
(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. 

 
 
 
 
 

EF04LP05)Identificar a função na leitura e usar, 
função na leitura e usar, adequadamente, na 
escrita ponto final, de interrogação, de 
exclamação, dois-pontos e travessão em 
diálogos (discurso direto), vírgula em 
enumerações e em separação de vocativo e de 
aposto. 

 

Ciências 
Estratégias:Leitura interpretação, 
compreensão e exercícios, 
ilustrativos.  
Recursos:  Material Impresso, 
caderno, Livro Didático. 
Avaliar: compreensão básica 
referente a Cadeia alimentar simples 
MATEMÁTICA 
Estratégias: Resolver e elaborar 
situação problema de multiplicação. 
Avaliar: Resolução de forma 
Estratégias: Situação problema que 
envolva perímetro, massa e 
capacidade.  
Recursos:  Material Impresso, 
caderno, Livro Didático. 
Avaliar: Capacidade de Medir e 
estimar. 
Estratégias: 
Resolver e elaborar problemas com 
sistema monetário. 
Recursos:  Material Impresso, 
caderno, Livro Didático. 
Avaliar: Resolução de problemas, 
sistema monetário. 
Português 
Estratégia:textos, explicações e 
exercícios 
Recursos: Livro didático, Material 
Impresso caderno, livro. 
Avaliar: 
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A partir de textos e frases. 
 

5ª 

 
03-Mat. 
01-Port. 
01-Hist. 
 
 
 
 
 
 
 

Números 
 
 
 
 
 
 
 
Grandezas e 
Medidas 
 
 
 
 
Sistema Monetário 
 
 
 
 
 
Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Medidas de 
comprimento, massa e 
capacidade: estimativas, 
utilização de 
instrumentos de medida 
e de unidades de medida 
convencionais mais 
usuais 
 
 
Problemas utilizando o 
sistema monetário 
brasileiro 
 
Conhecimento das 
diversas grafias do 
alfabeto/Acentuação 
 
 
 
 
 
 
 

EF04MA06)Resolver e elaborar problemas 
envolvendo diferentes significados da 
multiplicação (adição de parcelas iguais, 
organização retangular e proporcionalidade), 
utilizando estratégias diversas, como cálculo 
por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
(EF04MA20)Medir e estimar comprimentos 
(incluindo perímetros), massas e capacidades, 
utilizando unidades de medida padronizadas 
mais usuais, valorizando e respeitando a 
cultura local. 
(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam situações de compra e venda e 
formas de pagamento, utilizando termos como 
troco e desconto, enfatizando o consumo ético, 
consciente e responsável. 
(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. 
 
(EF04LP04)Usar acento gráfico (agudo ou 
circunflexo) gráfico (agudo ou circunflexo) em 
paroxítonas terminadas em-i(s), -l, -r, -ão(s). 
 
 
 
 
 
.  
 
 

MATEMÁTICA 
 
Estratégias: Resolver e elaborar 
situação problema de multiplicação. 
Avaliar: Resolução de forma 
convencional 
Estratégias: Situação problema que 
envolva perímetro, massa e 
capacidade.  
Recursos:  Material Impresso, 
caderno, Livro Didático. 
Avaliar: Capacidade de Medir e 
estimar. 
Estratégias: 
Resolver e elaborar problemas com 
sistema monetário. 
Recursos:  Material Impresso, 
caderno, Livro Didático. 
Avaliar: Resolução de problemas, 
sistema monetário. 
Estratégias: 
Destacar a sílaba tônica 
Recursos:  Material Impresso, 
caderno, Livro Didático. 
Avaliar: Identificar a sílaba tônica 
Estratégias: 
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6ª 

 

02 
 
 
 
 
 
 
 

Arte 

 Propriedades básicas  
sons. Sons que o nosso 
corpo música Yapos. 
Palavra Cantada. 
Valorizar a diversidade 
de saberes e vivências 
culturais e aproimorar-se 
de conhecimentos e 
experiências que lhe 
possibilitem entender as 
relações próprias do 
mundo,com liberdade e 
autonomia. 

EF69AR18- Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música 
brasileira estrangeira que contribuíram para o desenvolvimento de 
formas e gêneros musicais. 
EF 69AR19- Identificar e analisar diferentes estilos musicais, 
contextualizando-os no tempo e no espaço,de modo a aprimorar a 
capacidade de apreciação da estética musical.EF69AR20 Explorar e 
analisar elementos constitutivos da música ( 
altura,intensidade,timbre,melodia,ritmo,etc ),por meio de recursos 
tecnológicos ( games e plataformas digitais),jogos, canções e práticas 
diversas de composição/criação, execução e apreciação musicais.  
 

YouTube,som e 
caderno de 
desenho. 

6º 

 
 
 
 
1 
 
 
 

inglês At home 
Aquisição de novas palavras 
agrupar palavras ao espaço da casa 

Plataforma, 
vocabulário 
dado. 
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6ª 

 

 

 

02 Aulas 

 

 

 

 

 

Educação Física 
Ginástica Geral 

 

(EF12EF07) Experimentar, fruir e identificar 
diferentes elementos básicos da ginástica 
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com 
e sem materiais) e da ginástica geral, de forma 
individual e em pequenos grupos, adotando 
procedimentos de segurança. 

 

Alongamento, música, atividade 
individual.  

Fazer traços de diferentes formas 
geométricas no chão, com círculos, 
curvas, ondulados (zig-zag), retos e 
outros. Depois a ideia é que os alunos 
brinquem e tentem permanecer em cima 
do risco, fazendo algumas ações 
enquanto estão na posição. 

Andar sob a ponta dos pés, só com os 
calcanhares, com as mãos na cabeça ou 
na cintura, segurando um copo de 
plástico com água, jogando uma bolinha 
de papel para o alto, todos os atos devem 
ter como objetivo o equilíbrio.  

 

Aparelho de som, corda, fita adesiva, 
copo plástico, giz. 
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6ª 

 

 

 

02 Aulas 

 

 

 

 

 

Educação Física 
Ginástica Geral 

 

(EF12EF07) Experimentar, fruir e identificar 
diferentes elementos básicos da ginástica 
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com 
e sem materiais) e da ginástica geral, de forma 
individual e em pequenos grupos, adotando 
procedimentos de segurança. 

 

Alongamento, música, atividade 
individual.  

Fazer traços de diferentes formas 
geométricas no chão, com círculos, 
curvas, ondulados (zig-zag), retos e 
outros. Depois a ideia é que os alunos 
brinquem e tentem permanecer em cima 
do risco, fazendo algumas ações 
enquanto estão na posição. 

Andar sob a ponta dos pés, só com os 
calcanhares, com as mãos na cabeça ou 
na cintura, segurando um copo de 
plástico com água, jogando uma bolinha 
de papel para o alto, todos os atos devem 
ter como objetivo o equilíbrio.  

 

Aparelho de som, corda, fita adesiva, 
copo plástico, giz. 
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