
 

Escola: E. M. MARIA SIQUEIRA DE PAULA 
 

Professor: Luciléia  R.Mello. 
 

Turma:4º  ano. 

Semana 3-  De  15   à  18  de  Março de 2021. 
 

Quantidade de aulas previstas: 20  aulas  
 

 

Dia da 
semana 

Duração 
Hora/aula 
 

Disciplina 
Práticas de  
Linguagem/área 

Objetos de  
Conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

 
 
 
 
 
 
 

2º 

2 aulas  
 

 

 

 

2 aulas 

 

 

1 aula 

   
Língua  Portuguesa  
 

Pontuação 

 

(EF04LP05) Identificar a 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.. 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano. 
Página 24- Identificando a fala do narrador  e 
a  moral da  história . 
 Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

 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   18 e19. 
 Valor posicional  ,Compreendendo  o  Quadro 
de  ordens . Interação  via  wahtsApp,  
proporcionando  correções  através  de vídeos 
,  áudios e ou chamadas  de  vídeos .( Google 
Meet). 

Inglês  Review: colors   Aprender a pintar as cores e saber usar 
as cores conforme a instrução passada.  

 

 

Atividade de fixação do conteúdo. 

 
 
 
 

2 aulas  
 
 
 

Língua  Portuguesa  
 
 

Estratégia  de  Leitura  (EF15LP03) Localizar informações explícitas em 
textos 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano. 
 
Leitura  das Fábulas  -  Comparando Texto  em 
prosa  e  texto  em verso .  Página 25.   



 
 
 
 
 
 
 
 

3º 

 
2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
1aula 

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   20  e21 Sistema  
de  Numeração  Decimal.Ideia  de  maior  e 
menor .  
Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

 
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  18 ,19  e 20. 
O   que  é  um  satélite? 
Agora  é  sua vez   faça a planta  de   seu 
bairro,  como  se   fosse  de  um satélite . 
Esta  localizado  em área  rural  ou urbana? 
Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

 
 
 
 
 
 

4º 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1aula 
 
 
 
 
 
 
 
2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 aulas 
 

Língua  Portuguesa 
 

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

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º 
ano.Página 26. Comparando Texto  em prosa  
e  texto  em verso.  Leitura  de  diferentes 
gêneros .   Leitura  complementar - Leia  os 
texto   sobre a    Historia  de Ribeirão  Pires   e  
analise  a  organização prosa ou  versos. 
Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

 
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  12,á  16. 
Leitura  das  imagens – Imagens e mapas, 
representação  indireta  e   e imaginaria 
Analise o desenho da    Cidade  de  Ribeirão  
Pires    aponte  elementos naturais  e  
culturais  da  imagem.Pesquise  quais  são  os 
pontos  Turísticos  de da  Cidade de  Ribeirão  
Pires . 
Desenhe em seu  caderno  elementos 
culturais  e  turísticos  de  nossa  Cidade . 

Educação Física 

 

Brincadeiras e jogos  

 

(EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), 

as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e 

Através do ensino a distância;  

Prática 



 3 ao 5 ano Ginástica Geral de matriz indígena e africana, explicando suas 

características e a importância desse patrimônio 

histórico cultural na preservação das diferentes 

culturas. 

(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, 

e experimentar, na escola e fora dela, 

brincadeiras e jogos populares do Brasil e do 

mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e 

africana, e demais práticas corporais 

tematizadas na escola, adequando-as aos 

espaços públicos disponíveis 

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma 

coletiva, combinações de diferentes elementos 

da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, 

rotações, acrobacias, com e sem materiais), 

propondo coreografias com diferentes temas do 

cotidiano. 

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 

atividade;  

Teclado Numérico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5º 

1aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 aulas 

Língua  Portuguesa  
 
 
 

Estratégia d e Leitura  
Formação do  leitor  literário  

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em 
textos. 

(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. 

 
Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º 
ano.Página 27. Interpretação  de  textos 
através  de  leitura  colaborativa  Comparar  
texto  em prosa e  em verso.Interação  via  
wahtsApp,  proporcionando  correções  
através  de vídeos ,  áudios e ou chamadas  de  
vídeos .( Google Meet). 

Matemática  
 
 
 
 
 
 

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

(EF04MA04) Utilizar as relações entre 
adição e subtração, bem como entre 
multiplicação e divisão, para ampliar as 
estratégias de cálculo. 

Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  
Matemática- 4º ano  páginas  -22  e 23 . 
Ordem  em  escala  ascendente. Resolução  de  
situações  problemas . Interação  via  
wahtsApp,  proporcionando  correções  
através  de vídeos ,  áudios e ou chamadas  de  
vídeos .( Google Meet). 



1 aula Historia  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 .41 e 42. 
Atividades   Complementares -  Leia  a  
matéria sobre   agricultura  em Ribeirão pires  
O  que é  Cinturão  verde ? Resgate   prévio 
Leitura  de  textos informativos . 
Pesquise em  sites- O que é agricultura  de  
subsistência ? 
 
Paginas  Interação  via  wahtsApp,  
proporcionando  correções  através  de vídeos 
,  áudios e ou chamadas  de  vídeos .( Google 
Meet). 

 
 
 
 
 
 
 

6º 

     
 
 
  FERIADO  

  

 
 
 

    

 
 

    
 

Avaliação da semana: 
Compreender  o que  significa  a  agricultura  de  subsistência  em  um espaço   sustentável . 

 


