
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO (ANOS INICIAIS) 

 

 

 Escola: E.M.Professor Antônio Lacerda Bacellar 

 Professores: Jaqueline e Claudia Turmas: 4º ANOS A e B 

Semana de: 26 a 30 de Abril 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 

4 aulas Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

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

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
Língua Portuguesa 
Livro Ápis 4º ano Língua 
Portuguesa  -  páginas – 
50 e 51 - Notícia – 
Interperetação 
autônoma. 
Vídeo – gênero -
Notícia. 

1 aula Review: 
 Days of the 
Week: Sunday, 
Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday. 

 

 Oralidade; 
 Escrita; 
 Leitura; 
 Saber ler, escrever e traduzir 
para o português os dias da 
semana, em inglês; 
  Fixar o conteúdo relacionado 
às ilustrações 
 
 

 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); 
 

Review: 
 Days of the 
Week: Sunday, Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 
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3ª 

5 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
Números 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
multiplicação e da divisão: 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 
proporcionalidade, 
repartição equitativa e 
medida. 

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas 
envolvendo diferentes significados da 
multiplicação (adição de parcelas iguais, 
organização retangular e proporcionalidade), 
utilizando estratégias diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
Matemática: 

Revisão da multiplicação 
simples, tabuada e ordem 
crescente e decrescente. 
Aula no meet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4ª 

3 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
Grandezas e medidas 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas de tempo: leitura 
de horas em relógios digitais 
e analógicos, duração de 
eventos e relações entre 
unidades de medida de 
tempo. 
 
 

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de 
tempo em horas, minutos e segundos em 
situações relacionadas ao seu cotidiano, como 
informar os horários de início e término de 
realização de uma tarefa e sua duração. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 

  Matemática  
Livro – Nosso Livro de Matemática 4º ano – 
Relógios. 
Aula no meet. 
 

2 aulas Língua Portuguesa 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Compreensão da leitura 
 

(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. 

 Aula síncrona 
 Estratégias e recursos: 
  Lingua Portuguesa 
Texto e interpretação – o Grilo gripado (reforço e 
revisão); 
Cruzadinha. 
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5ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Língua Portuguesa 
Produção de textos 
(escrita compartilhada 
e autônoma) 
Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Escrita colaborativa 
Pontuação 
 
 
 
 
 

(EF04LP23) Identificar e reproduzir, em verbetes 
de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, a 
formatação e diagramação específica desse gênero 
(título do verbete, definição, detalhamento, 
curiosidades), considerando a situação 
comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do 
texto. 
(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. 

 Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
Língua Portuguesa 
Reescrita de texto 
organizando pelas imagens;  
Pontuação. 
 

 

1 aula 
 
 
 

 

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. 
 
 
 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
Ciências  
Livro Interdiscplinar 4º ano - página 157: 
Produção agrícola. 

1 aula 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
Probabilidade e 
estatística 
 

Leitura, interpretação e 
representação de dados 
em tabelas de dupla 
entrada, gráficos de 
colunas simples e 
agrupadas, gráficos de 
barras e colunas e gráficos 
pictóricos 

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em 
tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos 
de colunas ou pictóricos, com base em 
informações das diferentes áreas do 
conhecimento, e produzir texto com a síntese de 
sua análise. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
Matemática  
Atividades com escrita de números – algarismo e 
por extenso. 

2 aulas 
 

Educação Física 
 
 
 
 
 
 

Esportes 
 

(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e 
esporte, identificando as características que os 
constituem na contemporaneidade e suas 
manifestações (profissional e comunitária/lazer). 
(EF35EF05) Experimentar e fruir diversos tipos 
de esportes de campo e taco, rede/parede e 
invasão, identificando seus elementos comuns e 
criando estratégias individuais e coletivas 
básicas para sua execução, prezando pelo 

Vivenciar e propiciar aos alunos construção de 
leitura corporal de fundamentos e princípios de  
base quatro em baisebol. 
Vivênciar fundamentos, técnicas e princípios de 
taco e beseibol. 
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6ª 

trabalho coletivo e pelo protagonista. 

1 aula 
 
 
 

História 
Transformações e 
permanências nas 
trajetórias dos grupos 
humanos 

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.  
(EF04HI02) Identificar mudanças e permanências 
ao longo do tempo, discutindo os sentidos dos 
grandes marcos da história da humanidade 
(nomadismo, desenvolvimento da agricultura e do 
pastoreio, criação da indústria etc.). 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
História: 

Livro Ápis Interdisciplinar – página 93: Precisa-se 
de trabalhadores e A chegada dos imigrantes. 
Atividades 

I
L 

1 aula 
 
 
 

Geografia 
O sujeito e seu lugar no 
mundo 

Processos migratórios no 
Brasil 

(EF04GE02) Descrever processos migratórios e 
suas contribuições para a formação da 
sociedade brasileira. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
Geografia: 
Livro Ápis Interdisciplinar – página 93: 
Portugueses no Brasil Independente e Estados 
com as Influências portuguesas; 
Atividades. 
 

1 aula 
 
 
 

Ciências 
Transformações e 
permanências nas 
trajetórias dos grupos 
humanos 

O passado e o presente: a 
noção de permanência e as 
lentas transformações 
sociais e culturais. 

(EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas 
na cidade ao longo do tempo e discutir suas 
interferências nos modos de vida de seus 
habitantes, tomando como ponto de partida o 
presente. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
Ciências  
Livro Interdiscplinar 4º ano - Atividades sobre 
frio e pragas na lavoura 
Pesquisa de 4 produtos agrícolas produzidos no 
Brasil. 

 2 aula  Artes Matrizes estéticas e 
culturais 
Processos de criação 

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de 
distintas matrizes estéticas e culturais das artes 
visuais nas manifestações artísticas das culturas 
locais, regionais e nacionais. 
(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em 
projetos temáticos, as relações processuais entre 
diversas linguagens artísticas. 

Reconhecer e valorizar a festa do 
bumba meu boi como 
manifestação tradicional 
brasileira e apreciar obras sobre 
o tema. 

 

Avaliação da semana: Será feita através das aulas onlin evia Meet e das devolutivas das atividades feitas pelos alunos.  
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As aulas sãorealizadas de maneiras assíncronas e síncronas. 
Síncronas: A professora fica online, à disposição dos alunos .Neste momento são realizados: Plantão de dúvidas referente as tividades encaminhadas na plataforma. Aulas online 
pelos aplicativos GoogleMeet e WhatsApp. 

Acompanhamento do professor pela plataforma WhatsApp das atividades encaminhadas e atendimento individualizado. 

Assíncronas: Alunos e professores estão desconectados do momento atual. Não é necessário que os alunos e professores estejam conectados ao mesmo tempo para que as 

tarefas sejam concluídas e o aprendizado seja adequado. 

O aluno resolve as atividades com autonomia, as encaminha a professora para realizar a correção. 

 


