
 
 

Escola: Escola Municipal Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni. 

Professores: Patrícia Mendes do Nascimento/ Elisangela Pinho Turmas: 4º anos A/B 

Semana de: 22 à 26/03/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 
2 

 
 

Língua 
Portuguesa 
 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Decodificação/Fluência de 
leitura 
 

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, 

em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, 

textos curtos com nível de textualidade adequado. 

 

Ler com atenção o texto “O bicho 

Folharal” extraído de Conto do folclore 

africano com versões na Europa e 

América Latina. Compilado por Couto 

Magalhães em 1876 Formação do leitor literário 

(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. 

2 

Matemática 
 

Probabilidade e 
estatística 
 

Leitura, interpretação e 
representação de dados 
em tabelas de dupla 
entrada e gráficos de 
barras 

 
(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão 

apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos 

de barras ou de colunas. Observar os dados da tabela e responder 

as questões referentes. 

Escrever o antecessor e o sucessor dos 

números indicados na atividade. 
Números 

Construção de fatos 
fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação 
Reta numérica 

(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números 

naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na 

ordenação dos números naturais e também na 

construção de fatos da adição e da subtração, 

relacionando-os com deslocamentos para a direita 

ou para a esquerda. 

1 Educação Física Brincadeira - Mesa de disco 

 

(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles 

Respeitar as regras. Tampinhas e rolos de 
papel higiênicos. 



 
 

de matriz indígena e africana, e recriá-los, 

valorizando a importância desse patrimônio 

histórico cultural. 

 

 

3ª 

 
 
 

1 

 

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. 

Observar a organização do texto com 

relação a paragrafação e responder a 

questão. 

1 

Geografia 
 
Conexões e 
escalas 

Paisagens naturais e 
antrópicas em 
transformação 

(EF03GE04) Explicar como os processos naturais e 

históricos atuam na produção e na mudança das 

paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de 

vivência, comparando-os a outros lugares. 

Atividade interdisciplinar com ciências, 

realizar o experimento que ilustra sobre a 

erosão do solo como consequência das 

fortes chuvas. 

2 

Matemática 
 
Números 
 

Leitura, escrita, 
comparação e ordenação 
de números naturais de 
quatro ordens 

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números 

naturais de até a ordem de unidade de milhar, 

estabelecendo relações entre os registros numéricos 

e em língua materna. 

Escrever por extenso o nome dos 

numerais indicados na atividade. 

1 Inglês 

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

 Oralidade; 
- Escrita; 
- Saber ler, escrever e traduzir para o idioma 
materno os “Members of family; 
- Fixar o conteúdo relacionado às figuras. 
 

- - 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 classroom); 
- Atividades que desenvolvam a 
criatividade e a participação; 
- Internet (Links de vídeos, música e 
atividades extraídas da internet). 
 

4ª 
 

1 
 

Língua 
Portuguesa 
 

Leitura/escuta 

Estratégia de leitura 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos 

lidos. 

 

Após a leitura, analisar o contexto e 

responder as questões correspondentes. 



 
 

 (compartilhada e 
autônoma) 

2 

Matemática 
 

Números 
 

Procedimentos de cálculo 
(mental e escrito) com 
números naturais: adição e 
subtração 

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de 

cálculo mental e escrito, inclusive os convencionais, 

para resolver problemas significativos envolvendo 

adição e subtração com números naturais. 

Resolver as situações problema 

registrando a estratégia utilizada. 

1 Educação Física Brincadeira - Derruba lápis 

(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles 

de matriz indígena e africana, e recriá-los, 

valorizando a importância desse patrimônio 

histórico cultural. 

Respeitar as regras. Lápis e tampinhas 

1 
História 
 
 

 
 
 
 

  

5ª 

 
 
 

1 

Língua 
Portuguesa 
 

Leitura/escuta 
(Compartilhada e 
autônoma) 

Estratégia de leitura 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em 

textos. 

 

Realizar a interpretação do texto 

assinalando as respostas corretas. 

1 

Matemática 
 
Números 
 
 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
multiplicação e da divisão: 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 
repartição em partes iguais 
e medida 

(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de 

multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os 

significados de adição de parcelas iguais e 

elementos apresentados em disposição retangular, 

utilizando diferentes estratégias de cálculo e 

registros. 

Resolver as situações problema 

registrando a estratégia utilizada. 

2 

Ciências 
 
Matéria e energia 
 

Misturas 
Transformações reversíveis 
e não reversíveis  

(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com 

base em suas propriedades físicas observáveis, 

reconhecendo sua composição.  

Experimento científico- 

Atividade interdisciplinar com geografia, 

realizar o experimento que ilustra sobre a 

erosão do solo como consequência das 

fortes chuvas. 



 
 

1 Arte Processos de criação 

(EF15AR05) Experimentar criação em artes visuais 

de modo individual, coletivo e colaborativo, 

explorando diferentes espaços da escola e da 

comunidade. 

Produzir um autorretrato utilizando 

elementos do que o aluno acha que o 

representa, o que mais gosta. 

6ª 

 
2 
 

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. 

Solicitar que o aluno releia o texto e 

reescreva o final utilizando sua 

criatividade. Depois, faça uma ilustração 

bem bonita. 

Oralidade Declamação 

(EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, 

postura e interpretação adequadas. 

 

Escolher um dos poemas anexos e treinar 

a postura leitor. Depois, gravar um áudio 

ou vídeo de sua leitura e enviar a 

professora 

2 

Matemática 
 
Números 
 
 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
multiplicação e da divisão: 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 
repartição em partes iguais 
e medida 

(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de 

divisão de um número natural por outro (até 10), 

com resto zero e com resto diferente de zero, com 

os significados de repartição equitativa e de medida, 

por meio de estratégias e registros pessoais. 

Resolver as situações problema 

registrando a estratégia utilizada. 

1 
Arte 
 
 

Processos de criação 

(EF15AR05) Experimentar criação em artes visuais 

de modo individual, coletivo e colaborativo, 

explorando diferentes espaços da escola e da 

comunidade. 

Produzir um autorretrato utilizando 

elementos do que o aluno acha que o 

representa, o que mais gosta. 

Avaliação da semana: Será através das análises das respostas devolvidas pelos alunos na plataforma da Google Classroom, nas quais analisaremos a 

consistência das suas reflexões, a coerência e coesão nas respostas dissertativas, as dúvidas apresentadas nas aulas on line, além do comprometimento das 

devolutivas na sala virtual. 

 

 

 


