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Escola: Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm I 
Professores: Mirianne, Mara, Elaine e Patrícia (Especialistas: Mayara - inglês, Solange - Ed. Física e Lígia - Arte.) Turmas: 4 ° anos A, B, C e D 
Semana 6: de 12 a 16/04/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª 

Duração 
hora/aula 

Disciplina Práticas de 
linguagem/Temáticas 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 aula 

Língua Portuguesa  
Leitura/escrita  
(compartilhada e 

autônoma) 
Análise 

linguística/semiótica 
(ortografização) 

Produção de textos 
(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura 
Leitura de imagens em 

narrativas visuais 
Apreciação estética/estilo 

Pontuação 
Conteúdo: 

Gêneros textuais: 
humorísticos, informativos, 
instrucionais, interpessoais, 
jornalísticos, publicitários e 

literários  
Sinais de pontuação: ponto 
final, ponto de exclamação, 

ponto de interrogação, 
vírgula, dois-pontos, 

travessão e reticências 
Classificação de palavras: 
monossílabas, dissílabas, 
trissílabas e polissílabas. 

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 

(EF15LP14) Construir o sentido de 
histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e 

interpretando recursos gráficos (tipos 
de balões, de letras, onomatopeia). 

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e 
concretos, observando com os colegas 

e com a ajuda do professor e, mais 
tarde, de maneira autônoma, textos 

narrativos de maior porte como contos 
(populares, de fadas, acumulativos, de 

assombração etc.) e crônicas 
(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. 

Os alunos farão a leitura dos conteúdos trabalhados 
tanto no caderno quanto no livro de língua 
Portuguesa. 
 
 
Recursos: plataforma digital da Educação, Google 
Meet, WhatsApp, livro didático e caderno. 

2 aulas Matemática 
Números 

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. 
(EF04MA02) Mostrar, por 
decomposição e composição, que todo 
número natural pode ser escrito por 
meio de adições e multiplicações por 

Revisão de conteúdos trabalhados e posterior 
realização da Avaliação Bimestral de Matemática, 
via Google Formulário. O link de acesso será 
disponibilizado via WhatsApp (grupo da sala). 
 
Recursos: plataforma digital da Educação, Google 
Meet, WhatsApp, livro didático e caderno. 
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Composição e 
decomposição de um 

número natural de até cinco 
ordens, por meio de 

adições e multiplicações por 
potências de 10 

 
Conteúdo: 

Sistema de numeração 
decimal; 
Agrupamentos de 10; 
Ordens e classes; 
Valor posicional; 
Sistema de numeração 
hindu; 
Números romanos; 
Leitura e escrita de números 
naturais com até 06 ordens; 
Multiplicação. 

 
 

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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ª  

 
 
3 aulas 

Língua Portuguesa  
Leitura/escrita  
(compartilhada e 

autônoma) 
Análise 

linguística/semiótica 
(ortografização) 

Produção de textos 
(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura 
Leitura de imagens em 

narrativas visuais 
Apreciação estética/estilo 

Pontuação 
Conteúdo: 

Gêneros textuais: 
humorísticos, informativos, 
instrucionais, interpessoais, 
jornalísticos, publicitários e 

literários  

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
(EF15LP14) Construir o sentido de 
histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos (tipos 
de balões, de letras, onomatopeia). 
(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e 
concretos, observando com os colegas e 
com a ajuda do professor e, mais tarde, 
de maneira autônoma, textos narrativos 

Os alunos farão a leitura de alguns cartazes e 
quadros com conteúdos já trabalhados para 
relembrar para fazer a avaliação de Língua 
portuguesa. 
Realizarão a Avaliação bimestral de Língua 
Portuguesa via google forms, em que o link de 
acesso será disponibilizado via whatsapp (grupo da 
sala) 
Recursos: plataforma digital da Educação, 
whatsapp e google forms, livro didático e caderno. 
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Sinais de pontuação: ponto 
final, ponto de exclamação, 

ponto de interrogação, 
vírgula, dois-pontos, 

travessão e reticências 
Classificação de palavras: 
monossílabas, dissílabas, 
trissílabas e polissílabas. 

de maior porte como contos (populares, 
de fadas, acumulativos, de 
assombração etc) e crônicas 
(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. 

 
 
4ª 

 
 
 
 
 
 
 
3 aulas  

Matemática 
 

Números 
 

Construção de fatos 
fundamentais... 
multiplicação. 

Conteúdo:  
Multiplicação por: 1,2,3 e 4. 

 
(EF04MA05) - Utilizar as propriedades 
das operações para desenvolver 
estratégias de cálculo. 

 
Os alunos farão atividade de memorização das 
multiplicações por: 1,2,3 e 4. 
 
Recursos: plataforma digital da Educação, 
WhatsApp, PDF, lápis, borracha e caderno. 
 

1 aula 

Geografia 
Formas de 

representação e 
pensamento espacial 

 

Elementos constitutivos dos 
mapas 

Conteúdo: 
Elementos de um mapa 

(EF04GE10) Comparar tipos de mapas, 
identificando suas características, 
elaboradores, finalidades, diferenças e 
semelhanças. 
 
(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais 
na localização de componentes físicos e 
humanos nas paisagens rurais e 
urbanas. 
 
Distinguir os diferentes planos contidos 
numa única paisagem. 

Revisão dos conteúdos trabalhados no bimestre e 
realização da Avaliação Bimestral de Geografia, via 
Google Formulário.  
O link de acesso será disponibilizado via WhatsApp 
(grupo da sala). 
 
Recursos: plataforma digital da Educação, Google 
Forms, WhatsApp, livro didático e caderno. 
 

1 aula História 
 Migrações na História  

 

Os processos migratórios 
para formatura no Brasil: os 

grupos indígenas, a 

(EF04HI010) Analisar diferentes fluxos 
populacionais e suas contribuições para 
a formação da sociedade brasileira 

Revisão dos conteúdos trabalhados no bimestre e 
realização da Avaliação Bimestral de História, via 
Google Formulário.  
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presença portuguesa e a 
diáspora forçada dos 

africanos;  
As dinâmicas  internas 

migração no Brasil, a partir 
dos anos 1960 

 

 
(EF04HI11) Analisar, na sociedade em 
que vive, a existência ou não de 
mudanças associadas à migração 
(interna e internacional). 
 
(EF04HI03 ) Identificar as 
transformações ocorridas na cidade ao 
longo do tempo e discutir as suas 
interferências nos modos de vida de 
seus habitantes, tomando como ponto 
de partida o presente  
 

O link de acesso será disponibilizado via WhatsApp 
(grupo da sala). 
 
Recursos: plataforma digital da Educação, Google 
Forms, WhatsApp, livro didático e caderno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
5ª 

 
 
 
 
 
 
3 aulas 

Matemática 
Números 

Construção de fatos 
fundamentais... 
multiplicação. 

Conteúdo:  
Multiplicação por: 5, 6 e 7. 

(EF04MA05) - Utilizar as propriedades 
das operações para desenvolver 
estratégias de cálculo. 

Os alunos farão atividade de memorização das 
multiplicações por: 1,2,3 e 4. 
 
Recursos: plataforma digital da Educação, 
WhatsApp, PDF, lápis, borracha e caderno. 
 

2  aulas 

Ciências 
 

Vida e Evolução 
 
Prática de linguagem:  
Importância da água  

 
 

Cadeias alimentares simples 
Microrganismos 

Conteúdo: Formas de 
transmissão de doenças por 
microrganismos presentes 

na água. 
 

(EF04CI08) Propor, a partir do 
conhecimento das formas de 
transmissão de alguns 
microrganismos (vírus, bactérias e 
protozoários), atitudes e medidas 
adequadas para prevenção de 
doenças a eles associadas. 

Revisão dos conteúdos trabalhados no bimestre e 
realização da Avaliação Bimestral de Ciências, via 
Google Formulário.  
O link de acesso será disponibilizado via WhatsApp 
(grupo da sala). 
 
Recursos: plataforma digital da Educação, Google 
Forms, WhatsApp, livro didático e caderno. 
 

2 aulas Arte Aguardar orientações de estudos da professora pelo grupo de trabalho 
WhatsApp. 

Revisão dos conteúdos trabalhados no bimestre e 
realização da Avaliação Bimestral de Arte, via 
Google Formulário.  



  
 
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO — ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 
 

E.M ENG. CARLOS ROHM – UNIDADE I 
Rua 1º de Maio, 170 - Jd. Itacolomy - Ribeirão Pires /SP - CEP: 09402-510 

Fone: 4828-1187 / e-mail: aprendendoemcasacr1@gmail.com / carlosrohm@yahoo.com.br 
 

O link de acesso será disponibilizado via WhatsApp 
(grupo da sala). 
 
Recursos: plataforma digital da Educação, Google 
Forms, WhatsApp, livro didático e caderno. 
 

6ª 3 aulas 

Língua Portuguesa 
Leitura/escrita  
(compartilhada e 

autônoma) 
Análise 

linguística/semiótica 
(ortografização) 

 

Estratégia de leitura 
Formação do leitor literário 

Pontuação 
Conteúdo: 

Leitura do texto:  
“O dia da ventania” 

Sinais de pontuação: ponto 
final, de interrogação, de 
exclamação, vírgula, dois-

pontos, travessão e 
reticências. 

(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. 
(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. 

Os alunos farão a leitura do texto enviado pela 
atividade da plataforma digital como reforço para a 
identificação dos sinais de pontuação usados em 
textos com diálogos (prosa). 
Recursos: plataforma digital de Educação e texto 
(imagem). 

1 aula 

Matemática 
Números 

Construção de fatos 
fundamentais... 
multiplicação. 

Conteúdo:  
Multiplicação por: 8, 9 e 10. 

(EF04MA05) - Utilizar as propriedades 
das operações para desenvolver 
estratégias de cálculo. 

Os alunos farão atividade de memorização das 
multiplicações por: 1,2,3 e 4. 
 
Recursos: plataforma digital da Educação, 
WhatsApp, PDF, lápis, borracha e caderno. 
 

1 aula 

Educação Física 

Realizar avaliação escrita 
sobre os conteúdos de 

esportes como basquete e 
handebol trabalhados no 

primeiro bimestre. 

(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 

Revisão dos conteúdos trabalhados no bimestre e 
realização da Avaliação Bimestral de Educação 
Física, via Google Formulário.  
O link de acesso será disponibilizado via WhatsApp 
(grupo da sala). 
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coletivas básicas para sua execução, 
prezando pelo trabalho coletivo e pelo 
protagonismo. 

 
Recursos: plataforma digital da Educação, Google 
Forms, WhatsApp, livro didático e caderno. 
 

1 aula 

Inglês 

- Oralidade;  
- Escrita;  
- Atividade avaliativa sobre os 
conteúdos aprendidos: 
numbers e greetings; 

- Avaliação dos conteúdos aprendidos; 
 - Aprender a associar as palavras 
aprendidas com o idioma materno. 

Revisão dos conteúdos trabalhados no bimestre e 
realização da Avaliação Bimestral de Inglês, via 
Google Formulário.  
O link de acesso será disponibilizado via WhatsApp 
(grupo da sala). 
 
Recursos: plataforma digital da Educação, Google 
Forms, WhatsApp, livro didático e caderno. 
 

 

 


