
Escola: “ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE”

Professora:
Cristina Turmas     4º anos A/2021 – SEMANA 2

Semana de:    08 à 12 de março de 2021
Quantidade de aulas previstas:

25 aulas

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/

área

Objetos de
conhecimento/

conteúdo
Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

3  aulas
de Língua
Portuguesa

Leitura/escuta
(compartilhada e

autônoma)

Formação do leitor
literário

Estratégia de
leitura

(EF15LP15) Reconhecer que os textos
literários fazem parte do mundo do
imaginário e apresentam uma dimensão
lúdica, de encantamento, valorizando-os, em
sua diversidade cultural, como patrimônio
artístico da humanidade

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou
expressões desconhecidas em textos, com base no
contexto da frase ou do texto..

.

LEITURA DA SEMANA
OUVIR A HISTÓRIA
A ÁRVORE DO BETO
(RUTH ROCHA)
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Y9B
KAHbWh770Mk3RqNUZBHJ3i_QfG12I

.

ATIVIDADE 1-  LÍNGUA PORTUGUESA
LIVRO (PNLD) – Ápis – Língua Portuguesa – 4º
ano
Páginas – 21/22 – LEITURA FÁBULA 2 EM
VERSO

A CIGARRA E A FORMIGA
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Y9BKAHbWh770Mk3RqNUZBHJ3i_QfG12I
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Y9BKAHbWh770Mk3RqNUZBHJ3i_QfG12I


2 aulas de
Matemática

Números

Compreensão
leitora

Sistema de
numeração

decimal: leitura,
escrita,

comparação e
ordenação de

números naturais
de até cinco ordens

(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

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

PÁGINAS 23 E 24 – INTERPRETAÇÃO –
REGISTRAR SUAS INTERPRETAÇÕES NO
LIVRO DIDÁTICO

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA
LIVRO (PNLD) – NOSSO LIVRO DE

MATEMÁTICA

PÁGINA 12 – PERGUNTAS AOS COLEGAS
PÁGINA 13 – AGRUPAMENTO DE 10

ASSISTA O VÍDEO ABAIXO PARA RELEMBRAR
O CONTEÚDO EXPLORADO
https://youtu.be/8VmHk7n3zaE
a)   Realizar a leitura dos textos e enunciados das

páginas citadas   acima.
b)   Responder individualmente às questões.
c)   Enviar foto para correção via WhatsApp.

prévia).

3º

2 aulas
De Língua
Portuguesa Produção de textos

(escrita
compartilhada e

autônoma)

Planejamento de
texto/ Progressão
temática e
paragrafação

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de
sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as
normas gráficas e de acordo com as características
do gênero textual.

� ATIVIDADE 1- :  LÍNGUA PORTUGUESA
LIVRO (PNLD) – Ápis – Língua Portuguesa – 4º
ano

Páginas  25 – LINGUAGEM E CONSTRUÇÃO
DO TEXTO

Comparando texto PROSA e VERSO
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https://youtu.be/8VmHk7n3zaE


3 aulas de
Matemática

números

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.

PÁGINA 26  - Realize  as atividades desta
página, depois copie em seu caderno de classe
a explicação do que é um texto
organizado em PROSA E EM VERSO

ATIVIDADE 2 - MATEMÁTICA
- LIVRO (PNLD) – NOSSO LIVRO DE

- MATEMÁTICA

PÁGINA 14 – AGRUPAMENTO DE DEZ EM DEZ

PÁGINA 15 –  HISTÓRIA DOS NÚMEROS
NÚMEROS, USO E ORIGEM

- Leiam o texto e destaque(marque) um
trecho que achou interessante

Para ampliar seus conhecimentos sobre o
assunto, assista o vídeo abaixo:

HISTÓRIA DOS NÚMEROS
https://youtu.be/OU1ydpuRyMQ
a)   Realizar a leitura dos textos e enunciados das

páginas citadas  acima.
b)   Responder individualmente às questões.
c)   Enviar foto para correção via WhatsApp.
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https://youtu.be/OU1ydpuRyMQ


4ª

2 aulas
de Língua
Portuguesa

2 aulas de
Matemática

Leitura/escuta
Compartilhada e
autônoma

números

compreensão

Composição e
decomposição de
um número natural
de até cinco
ordens, por meio

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

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e
composição, que todo número natural pode ser
escrito por meio de adições e multiplicações por
potências de dez, para compreender o sistema de

ATIVIDADE 1- :LÍNGUA PORTUGUESA

LIVRO (PNLD) – Ápis – Língua
Portuguesa – 4º ano

Páginas  27–  Leia os textos A, B, C
e D

(Gêneros textuais organizados em
prosa e em verso)

PÁGINA 28 - Responda as questões desta
página, depois copie as explicações que
estão nos retângulos verdes em seu
caderno. Incluindo o esquema explicativo,
antes você precisa completá-lo com
algumas informações.

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA

LIVRO DE MATEMÁTICA - NOSSO LIVRO
DE MATEMÁTICA

PÁGINA 16 – INSTRUMENTOS DE
CÁLCULO – AQUI VOCÊ PODERÁ
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números

de adições e
multiplicações por
potências de 10

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

numeração decimal e desenvolver estratégias de
cálculo.

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

UTILIZAR A CALCULADORA DO SEU
CELULAR

PÁGINA 17 – SISTEMA DE NUMERAÇÃO
DECINAL NÚMEROS NATURAIS

PÁGINA 18 – O QUADRO DE ORDENS E
CLASSES  (LER, ESCREVER E ORDENAR,

NÚMEROS NATURAIS)

a) Realizar a leitura dos textos e enunciados
das páginas citadas acima.

b)  Responder individualmente às questões.
c)  Enviar foto para correção via whatsapp.

5ª

1 aula de
Matemática

1 aula
História
1 aula
Geografia

Números

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.

ATIVIDADE 1 – MATEMÁTICA

LIVRO (PNLD) – NOSSO LIVRO DE
MATEMÁTICA –4º ANO

PÁGINA 19 – SISTEMA DE NUMERAÇÃO
DECIMAL   ORDENS E CLASSES

PÁGINA 20 – SISTEMA DE NUMERAÇÃO
DECIMAL

PARA APRENDER MAIS
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Formas de
representação e

pensamento
espacial

Elementos
constitutivos dos
mapas (EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas,

identificando suas características, elaboradores,
finalidades, diferenças e semelhanças.

ATIVIDADE 2 – INTERDISCIPLINAR –

HISTÓRIA/GEOGRAFIA

INTERDISCIPLINAR –
HISTÓRIA/GEOGRAFIA

CONSTRUINDO MAPAS

PÁGINAS: 10, 11, 12, 13, 14 E 15
Leia com carinho as páginas

marcadas e responda as questões no livro
.

a) Realizar a leitura dos textos e enunciados
das páginas citadas acima.

b) Responder individualmente às questões.

c) Enviar foto para correção via WhatsApp.
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6ª

1 aulas
Ciências

Vida e evolução Cadeias
alimentares
simples
Microrganismos

(EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das
formas de transmissão de alguns microrganismos
(vírus, bactérias e protozoários), atitudes e medidas
adequadas para prevenção de doenças associadas.

ATIVIDADE 1 – CIÊNCIAS
LIVRO PNLD – ÁPIS – INTERDISCIPLINAR
4º ANO
PÁGINA 192  – LEITURA DE REPORTAGEM

PÁGINA 193 – LEITURA

PÁGINA 194 – RESPONDER AS QUESTÕES NO
LIVRO

-------------------------------------------------------------------

VAMOS FALAR SOBRE UM ASSUNTO MUITO
IMPORTANTE:

VOCÊ SABE O QUE É BULLYING??????????
VIDADE 1 – INTERDISCIPLINAR/CIÊNCIAS
a) Realizar a leitura dos textos e enunciados

das páginas citadas acima.

b) Responder individualmente às questões.

c) Enviar foto para correção via whatsapp.
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Avaliação da semana

As atividades serão elaboradas pelas professoras que envolvem, leituras com diferentes focos: deleite, informar, aprender, estudar, interpretação, coleta de dados,
pesquisas, dentre outros.

·          As atividades devem ser autoinstrucionais, de forma que os estudantes consigam realizá-las com o mínimo de auxílio das famílias.
·          As orientações,  correções e devolutivas, quando se fizerem necessárias serão realizadas via WHATSAPP diariamente, por meio de mensagens de texto, vídeo

chamada, áudio, vídeo  e pelo aplicativo MEET 3 vezes por semana.

·          O roteiro de atividades será  enviado aos alunos através das mídias sociais, Plataforma Prescon , Whatsapp, e-mail ou quem não tem acesso as mídias sociais
serão impressos os materiais e disponibilizado na Unidade Escolar para que o responsável possa retirar.
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