
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA SIQUEIRA DE PAULA 
 
Professor: Luciléia  R.Mello. Turma: 4º  ano. 
Semana 2-  DE  08  à  12  de  Março de 2021. Quantidade de aulas previstas: 25  aulas  
 
Dia da 
semana 

Duração 
Hora/aula 
 

Disciplina 
Práticas de  
Linguagem/área 

Objetos de  
Conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

 
 
 
 
 
 
 

2º 

2 aulas 

 

 

 

 

   
Língua  Portuguesa  
 

Estratégia  de  leitura 

 

EF35LP04) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos. 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano. 
Páginas -18  e  19- Compreensão  do  Texto. 
Biografia  - Esopo. Ler  e observar  elementos  
de  uma  biografia. 
 
Paginas  Interação  via  wahtsApp,  
proporcionando  correções  através  de vídeos 
,  áudios e ou chamadas  de  vídeos .( Google 
Meet). 

 

2 aulas 

 

 

 Matemática  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 

Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  
Matemática- 4º ano  páginas   10 e 11. 
A Historia  da  Matemática . 
Paginas  Interação  via  wahtsApp,  
proporcionando  correções  através  de vídeos 
,  áudios e ou chamadas  de  vídeos .( Google 
Meet). 

1 aula Inglês 
 

- Members of Family: Grandfather, 
Grandmother, father, mother, son, baby, 
daughter, uncle and aunt, etc. 

- Aprender os nomes dos “Members of 
Family”de forma correta, em inglês e ampliar o 
vocabulário referente ao tema;  

- Atividades orais e ortográficas que 
simbolizem os membros da família; 

- Atividades diversificadas da palavra escrita 



 

 

 

 

 

- Fixar o conteúdo relacionado às ilustrações; 

 

em inglês e traduzida para o português;  

- Exercícios de fixação do conteúdo para o 
enriquecimento do vocabulário do idioma em 
sala on line; 

- Atividade que desenvolva a criatividade e 
participação; 

- Internet (links de vídeos explicativos); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º 

2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 

Língua  Portuguesa - 
 
 

Estratégia  de  Leitura  (EF15LP03) Localizar informações explícitas em 
textos 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano. 
 
Leitura  da Fábula  e  indicar  as  falas  dos 
personagens .  Página 19. Paginas  Interação  
via  wahtsApp,  proporcionando  correções  
através  de vídeos ,  áudios e ou chamadas  de  
vídeos .( Google Meet). 

2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática  
 
 
 
 

Sistema de numeração decimal: leitura, 
escrita, comparação e ordenação de 

números naturais de até cinco ordens. 

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

adições e multiplicações por potências de 10 

EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números 
naturais até a ordem de dezenas de milhar. 
 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 numeração decimal e desenvolver 
estratégias de cálculo. 

Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  
Matemática- 4º ano  páginas   12 e  13- 
Sistema  de  Numeração  Decimal.  
Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

1 aula  
Geografia  

Sistema  de  Orientação  (EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na 
localização de componentes físicos e humanos 
nas paisagens rurais e urbanas.  

Livro  Interdisciplinar  Ápis -4º  ano – 
Construindo  Mapas – Páginas  10  e 11. 
Desenhar  o Mapa  da Escola . Paginas  
Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 



 
 
 
 
 

4º 
 
 
 
 
 
 
 

1 aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua  Portuguesa  Relato oral/Registro formal e informal EF15LP13) Identificar finalidades da interação 
oral em diferentes contextos comunicativos 
(solicitar informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiências etc.). 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º 
ano.Página 20. Construindo  o  significado  de  
|Moral . 
 
Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

2 aulas 
 
 
 

Ciências Pontos cardeais 

Calendário, fenômeno cíclicos e Culturais 

EF04CI09) Identificar os pontos cardeais, com 
base no registro de diferentes posições relativas 
do Sol e da sombra de uma vara (gnômon). 

Livro  Interdisciplinar  Ápis -4º  ano – 
Construindo  Mapas – Páginas  10  e 11. 

 

02 aulas 

 

Educação Física 

 

Ginástica Geral 

 

Brincadeiras e jogos  

 

 

(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias para a 
execução de diferentes elementos básicos da 
ginástica e da ginástica geral. 

(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar 
diferentes brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto comunitário e 
regional, reconhecendo e respeitando as 
diferenças individuais de desempenho dos 
colegas. 

(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 
brincadeiras e os jogos populares do contexto 
comunitário e regional, reconhecendo e 
valorizando a importância desses jogos e 
brincadeiras para suas culturas de origem. 

(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para 

Através do ensino a distância;  

 

Prática 

Conforme vídeo e instruções enviadas pelo 
professor; 

Alongar, Aquecer e Vivenciar com a Família, 
amigos ou individualmente   

 

Teórica:    

Responder questões propostas 

Fixar os elementos teóricos na prática da 



resolver desafios de brincadeiras e jogos 
populares do contexto comunitário e regional, 
com base no reconhecimento das 
características dessas práticas. 

 

atividade;  

No caminho do Golf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5º 

1 aula Língua  Portuguesa - 
 
 
 

Estratégia de Leitura  (EF15LP03) Localizar informações explícitas em 
textos 

 
Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º 
ano.Página 21e  22. Interpretação  de  textos 
.Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

3 aulas Matemática -3 
 
 
 
 
 
 

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 

Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  
Matemática- 4º ano  páginas  -14 e 15. 
Agrupamento  de  dez- Leitura   de  texto com 
foco  em elementos  matemáticos.  
Paginas  Interação  via  wahtsApp,  
proporcionando  correções  através  de vídeos 
,  áudios e ou chamadas  de  vídeos .( Google 
Meet). 

1 aula História -1 A ação das pessoas, grupos sociais e 
comunidades no tempo e no espaço: 
nomadismo, agricultura, escrita, navegações,  
indústria, entre outras 

(EF04HI01) Reconhecer a história como 
resultado da ação do ser humano no tempo e 
no espaço, com base na identificação de 
mudanças e permanências ao longo do tempo. 

Livro  Interdisciplinar  Ápis -4º  ano – 
  Organizando o  espaço  e os grupos sociais e 
o  trabalho . 
Paginas  Interação  via  wahtsApp,  
proporcionando  correções  através  de vídeos 
,  áudios e ou chamadas  de  vídeos .( Google 
Meet). 

 
 
 
 
 
 
 

6º 

1 aula Língua Portuguesa - Conhecimento do alfabeto do português do 
Brasil/Ordem alfabética/Polissemia 

(EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para 
esclarecer significados, reconhecendo o 
significado mais plausível para o contexto que 
deu origem à consulta. 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano. 
ano.Página 23. Realizar  inferências  e  o uso  
do  dicionário. 
Proporcionando  correções  através  de vídeos 
,  áudios e ou chamadas  de  vídeos .( Google 
Meet). 
 



 
2 aulas 
 

Matemática  Propriedades das operações para o 
desenvolvimento de diferentes estratégias 
de cálculo com números naturais. 
Composição e decomposição de um número 
natural de até cinco ordens, por meio de 
adições e multiplicações por potências de 10 

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 numeração decimal e desenvolver 
estratégias de cálculo.  
EF04MA05) Utilizar as propriedades das 
operações para desenvolver estratégias de 
cálculo. 

 
Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  
Matemática- 4º ano  páginas -16 e 17  
agrupamentos , decomposição .  Interação  via  
wahtsApp,  proporcionando  correções  
através  de vídeos  e  áudios .   
Paginas  Interação  via  wahtsApp,  
proporcionando  correções  através  de vídeos 
,  áudios e ou chamadas  de  vídeos .( Google 
Meet).  

2 aulas 

 

 

 

 

 

 

Arte Música 

EF15AR13- Identificar e apreciar diversas formas 
e gêneros de expressão musical, tanto 
tradicionais quanto contemporâneos, 
reconhecendo e analisando os usos e as funções 
da música em diversos contextos de circulação, 
em especial, aqueles da vida cotidiana. ) 
Experimentar improvisações, composições e 
sonorização de histórias, entre outros, 
utilizando vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos musicais convencionais ou não 
convencionais, de modo individual, coletivo e 
colaborativo 

Assista ao vídeo do you tube , tem todas as 
orientações da aula. 

https://youtu.be/CV8cIETKnA0 

Recurssos 

Som , Internet ,Celular ,you tube 
,Livro,Tv,,Canetinha,giz,Lapis de cor , 
tinta,tesoura, cola . 

Avaliação da semana: Compreender  as informações  explicitas implícitas    no gênero  trabalhado. (Fábulas) 
 

 


