
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 
Escola: Manoel Baptista da Silva 

Professores: Adriana / Itamilias / Cleuza/ Eduardo Turmas: 4º ano 

Semana 4: de 22 a 26 de março2021 Quantidade de aulas previstas: 25 

 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

05 aulas de 
Português 

 

Análise linguística/ 
Semiótica 

 

Conhecimento das 
diversas grafias do 

alfabeto / Acentuação 
 

(EF04LP04) usar acento gráfico 
(agudo circunflexo) em 
paroxítonas terminadas em (s), l, 
r, ão(s). 
 

Hoje os alunos farão as lições no livro didático de 
português das páginas 27,28 e 29. 
Eles realizarão a leitura de alguns gêneros textuais, 
farão comentários de cada um e classificarão. 
Também identificarão os textos em prosa e verso, 
depois farão relatos pessoais da moral da história 
de vários autores de épocas diferentes. 
Livro didático, internet, caderno, lápis, borracha. 

3ª 

02 aulas de 
Português 

 
03 aulas de 
Matemática 

 

Análise linguística/ 
Semiótica 

 
Números 

 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia. 

 
Propriedades das 
operações para o 
desenvolvimento de 
diferentes estratégias de 
cálculo com números 
naturais. 

 

(EF04LP03) Localizar palavras 
no dicionário para esclarecer 
significados, reconhecendo o 
significado mais plausível para o 
contexto que deu origem à 
consulta. 
 
(EF04MA05) Utilizar as 
propriedades das operações 

No livro didático de português, os estudantes 
realizarão as atividades das páginas 31 e 32. 
Primeiramente eles ouvirão a explicação do 
professor sobre a definição de cordel e, através do 
áudio ouvirão a leitura do texto depois, devem 
procurar o significado das palavras desconhecidas 
e responderão as questões envolvendo a literatura 
de cordel. 
Essas atividades serão realizadas no livro didático 
de matemática nas páginas 24 e 25. Os alunos 



para desenvolver estratégias de 
caçulo. 

devem ler as operações matemáticas, estimar, 
calcular mentalmente e assinalar o resultado obtido 
em cada caso. 
Dicionário online, internet, livro didático, lápis, 
borracha. 
 

4ª 

02 aulas de 
Matemática 

 
02 aulas de 

Ciências 
 

01 aula de 
História 

 

Geometria 
 

Vida e evolução 
 

Transformações e 
permanências nas 
trajetórias dos 
grupos humanos 

 

Localização e 
movimentação: pontos de 
referência, direção e 
sentido 

 
Microrganismos 

 
A ação das pessoas, 
grupos sociais e 
comunidades no tempo e 
no espaço: nomadismo, 
agricultura, escrita, 
navegações, indústria, 
entre outras. 

 

(EF04MA16) Descrever 
deslocamento e localização de 
pessoas e de objetos no espaço, 
por meio de malhas 
quadriculadas e representações 
como desenhos, mapas, planta 
baixa, e croquis, empregando 
termos como direita e esquerda, 
mudanças de direção e sentido, 
intersecção, transversais, 
paralelas e perpendiculares. 
 
(EF04CI08) Propor, a partir do 
conhecimento das formas de 
transmissão de alguns micro-
organismos (vírus, bactérias e 
protozoários), atitude e medidas 
adequadas para prevenção de 
doenças a eles associadas. 
 
(EF04HI02) Identificar as 
mudanças e permanências ao 
longo do tempo, discutindo os 
sentidos dos grandes marcos da 
história (nomadismo, 
desenvolvimento da agricultura e 
do pastoreio, criação da indústria 
etc.). 
 

No livro didático de matemática, os discentes farão 
a página 26. Eles observarão o anúncio sobre a 
venda de apartamentos, identificarão os símbolos e 
localizarão o prédio e as ruas. 
 
Hoje, os alunos farão a atividade de ciências no livro 
didático interdisciplinar na página 196. Eles devem 
fazer a leitura individual do texto, expor as opiniões 
e responder as questões propostas. 
 
No livro interdisciplinar de história, os alunos farão 
a página 89. Eles realizarão a leitura compartilhada 
sobre a agricultura 
dos seres humanos em épocas passadas, depois 
farão comentários e responderão as questões. 
Também pesquisarão os primeiros alimentos que 
os seres humanos aprenderam a plantar. 
Internet, pesquisa, livro didático, l 

5ª 
04 aulas de 
Matemática 

 

Grandezas e 
medidas 

 

Medidas de tempo: leitura 
de horas em relógios 
digitais e analógicos, 

(EF04MA22) Ler e registrar 
medidas e intervalos de tempo 
em horas, minutos e segundos 

Na aula de hoje, os estudantes farão as atividades 
de matemática no livro didático nas páginas 28 e 29. 



01 aula de 
Geografia 

Formas de 
representação e 
pensamento 
espacial 

duração de eventos e 
relações entre unidades de 
medida de tempo 

 
Sistema de orientação 

em situações relacionadas ao 
seu cotidiano, como informar os 
horários de início e término de 
realização de uma tarefa e sua 
duração. 
 
(EF04GE09) Utilizar as direções 
cardeais na localização de 
componentes físicos e humanos 
nas paisagens rurais e urbanas. 
 

Os alunos farão a leitura do texto sobre o tempo e 
suas divisões, observarão os relógios, indicarão as 
horas e responderão as questões propostas. 
 
No livro didático interdisciplinar, os alunos farão 
atividade da matéria de geografia nas páginas 14 e 
15. Eles compreenderão a representação 
imaginária, observarão os desenhos, farão a 
Ilustração de outras situações diferentes do dia a 
dia do lugar onde moram e, depois indicarão os 
elementos naturais e culturais. 
Fotografias, internet, lápis, borracha, livro didático. 

6ª 

Educação 
Física – 2 

Aulas 
 

Artes – 2 
Aulas 

 
Inglês – 1 

Aula 
 

Educação Física 
 

Arte 
 

Inglês 

Brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do 
mundo. 
Brincadeiras e jogos de 
matriz indígenas e 
africana. 

 
Música 

 
Review: - Members of 
Family: Grandfather, 
Grandmother, father, 
mother, son, baby, 
daughter, uncle, aunt, 
nephew, niece, cousin. 

 

(EF35EF02) Planejar e utilizar 
estratégias para possibilitar a 
participação segura de todos os 
alunos em brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e de matriz 
indígena e africana. 
 
(EF15AR16) Explorar diferentes 
formas de registro musical não 
convencional (representação 
gráfica de sons, partituras 
criativas etc.), bem como 
procedimentos e técnicas de 
registro em áudio e audiovisual, 
e reconhecer a notação musical 
convencional. 
- Oralidade; - Escrita; - Saber ler, 
escrever e traduzir para o idioma 
materno os “members of family”; 
- Fixar o conteúdo relacionado 
às figuras. 

Exposições de vídeos e áudio explicativos das 
atividades, jogos. Material reciclável e alternativos... 
 
Notas Musicais Assista ao vídeo abaixo sobre as 
notas musicais. https://youtu.be/OmiYx12oVu8 
ATIVIDADE faça um desenho das notas musicais, 
pinte bem bonito. Recursos: Lápis de cor, giz de 
cera, canetinhas, cola, tesoura, internet rádio, 
celular, caderno de desenho, Livro didático. 
 
- Atividades orais e ortográficas que simbolizem os 
cumprimentos básicos; - Atividades diversificadas 
da palavra escrita em inglês e traduzida para o 
português; - Exercícios de fixação do conteúdo para 
o enriquecimento do vocabulário do idioma em sala 
on-line (via WhatsApp); - Atividade que desenvolva 
a criatividade e participação; - Internet (links de 
vídeos explicativos); 

Avaliação da semana: Avaliar a participação dos discentes, nas leituras diversificadas, pesquisas, interpretações de tabelas e imagens. 

 

 

 


