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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 7: de 19 a 23/04/2021 Quantidade de aulas previstas: 20 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) 
 
 

Estratégia de leitura 
Leitura de imagens em 

narrativas visuais 
Conteúdo: 

História em quadrinhos 
Leitura e interpretação 

de texto 

(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). 

Os alunos farão a leitura da história em quadrinhos 
apresentada na atividade e em seguida 
responderão as questões referentes ao texto lido. 
Deverão fazer a cópia no caderno e enviar a 
devolutiva no e-mail da professora da sala. 
Recursos: caderno, lápis, borracha, imagem 
digitalizada de gibi e uso de mídias sociais: 
whatsapp, plataforma digital da Educação e google 
meet. 

2 aulas  

Matemática 
Sistema de 

numeração decimal. 
Composição e 

decomposição de 
números naturais 

 

Sistema de numeração 
decimal: 

Conteúdo:  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 
 

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. 
(EF03MA02) Identificar características do 
sistema de numeração decimal, utilizando a 
composição e a decomposição de número 
natural de até quatro 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 potências de dez, 

Explorar com o aluno a importância da posição do 
número. 
 Verificar se o aluno identifica o valor posicional do 
número. Leitura numérica. 
Leitura, escrita e comparação dos números e suas 
ordens. 
 
Recursos: imagens de internet e/ou digitalizada de 
livros, caderno, lápis, borracha, plataforma digital da 
Educação, mídia social whatsapp e google meet. 
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para compreender o sistema de 
numeração decimal e desenvolver 
estratégias de cálculo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ª  

 
 
3 aulas Língua Portuguesa 

Leitura/escrita  
(compartilhada e 

autônoma) 
Análise 

linguística/semiótica 
(ortografização) 

 
 

Decodificação/fluência 
de leitura 

Pontuação 
Conteúdo:  

Leitura autônoma do 
texto “O lobo e o cão” 
Sinais de pontuação: 

ponto final, de 
exclamação, de 

interrogação, vírgula, 
travessão e reticências. 

 
 

(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 
(EF35LP05) 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, inicialmente, a leitura do texto 
apresentado “O lobo e o cão”, em seguida farão a 
reescrita do texto (no caderno) incluindo os sinais 
de pontuação que estão faltando no texto. Após a 
tarefa realizada deverão fotografar e enviar a 
devolutiva no e-mail da professora da sala.  
Recursos: caderno, lápis, borracha, plataforma 
digital da Educação, whatsapp e google meet. 

 
 
 
 
2 aulas 

 
Ciências 

Ciências /vida 
evolução   

 
 

Cadeias alimentares 
simples micro-

organismos 
 

Conteúdo: cólera, 
causas, sintomas, 

transmissão, tratamento 
e diagnóstico 

 

(EF04CI08) Propor a partir do conhecimento 
das formas de transmissão de alguns micro-
organismos (vírus, bactérias e protozoários) 
atitudes e medidas adequadas para a 
prevenção de doenças a eles associados  
 

Roda da conversa, leitura e interpretação de texto 
do livro didático Ápis  página 196 e leitura 
complementar  
Recursos: vídeo, YouTube, livro didático 
interdisciplinar Ápis, lápis, borracha, plataforma 
digital da educação, celular computador, mídia 
social, WhatsApp e Google Meet 
 

 
 
4ª 

FERIADO 

 
 
 
 

 
 
 
 

Matemática 
Números 

Sistema de numeração 
decimal: leitura, escrita, 

comparação e ordenação 

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar 
números naturais até a ordem de dezena de 
milhar. 

Os alunos farão, em seus cadernos, exercícios de 
memorização de números decimais em composição 
e decomposição.  
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5ª 

 
 
3 aulas 

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 
 

Conteùdos: 
Números decimais com 4 

algarismos 
Decomposição dos 

números 

(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. 

Recursos: caderno, lápis, borracha, mídias digitais: 
plataforma da educação, whatsapp e google meet. 

1 aula 

Geografia 
Formas de 

representação e 
pensamento espacial 
Natureza, ambientes 
e qualidade de vida. 

Elementos constitutivos 
dos mapas 

Representação 
cartográfica 

Conservação e 
degradação da natureza 

Conteúdo: 
Mapa do Brasil e do 

Estado 
Representação espacial: 

planta, representação 
direta, indireta e 
imaginária de um 

determinado lugar 
Paisagens: campo e 

cidade 

(EF04GE10) Comparar tipos de mapas, 
identificando suas características, 
elaboradores, finalidades, diferenças e 
semelhanças. 
(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens 
bidimensionais e tridimensionais em 
diferentes tipos de representação 
cartográfica. 
(EF04GE11) Identificar as características das 
paisagens naturais e antrópicas (relevo, 
cobertura vegetal, rios etc) no ambiente em 
que vive, bem como a ação humana na 
conservação ou degradação dessas áreas. 

Os alunos farão a leitura dos mapas identificando o 
lugar que representa. Também identificarão as 
caraterísticas das paisagens apresentadas (campo e 
cidade), bem como citarão os tipos de 
representações do espaço entre direta, indireta e 
imaginária. As devolutivas das atividades deverão 
ser encaminhadas no e-mail da professora da sala. 
Recursos: caderno, lápis, borracha, imagens de 
internet e uso de mídias sociais: plataforma da 
Educação, whatsapp e google meet. 
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1 aula 

História 
Circulação de 

pessoas, produtos e 
culturas 

A circulação de pessoas 
e as transformações no 

meio natural 
Conteúdo: 

Migração, imigrante, 
emigrante 

 

(EF04HI04) Identificar as relações entre os 
indivíduos e a natureza e discutir o 
significado do nomadismo e da fixação das 
primeiras comunidades humanas. 
(EF04HI05) Relacionar os processos de 
ocupação do campo a intervenções na 
natureza, avaliando os resultados dessas 
intervenções. 
 

Os alunos farão a leitura de textos trabalhados 
anteriormente como revisão de conceitos para a 
diferenciação entre migração, imigrante e 
emigrante. 
 
Recursos: vídeo do YouTube, livro didático, lápis, 
borracha plataforma digital da Educação, celular, 
computador, mídia social WhatsApp, Google Meet e 
YouTube  
Computador, uso de mídia social WhatsApp e Google 
Meet 
 

6ª 3 aulas 

Língua Portuguesa 
Leitura/escrita  
(compartilhada e 

autônoma) 
 

Estratégia de leitura 
Formação do leitor 

literário 
Apreciação 

estética/estilo 
Conteúdo: 

Texto poético: “O 
zoológico” 

Rimas  
Leitura e interpretação 

Classificação das 
palavras: monossílaba, 

dissílaba, trissílaba e 
polissílaba. 

 

(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. 
(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos 
diversificados, observando rimas, 
aliterações e diferentes modos de divisão 
dos versos, estrofes e refrões e seu efeito 
de sentido. 
(EF35LP27) Ler e compreender, com certa 
autonomia, textos em versos, explorando 
rimas, sons e jogos de palavras, imagens 
poéticas (sentidos figurados) e recursos 
visuais e sonoros. 
 

Os alunos copiarão o texto poético no caderno e 
responderão as questões referentes a estrutura 
textual e de classificação das sílabas. As devolutivas 
deverão ser encaminhadas no e-mail da professora 
da sala.  
Recursos: caderno, lápis, borracha e uso de mídias 
sociais: plataforma digital da Educação, Whatsapp e 
google meet. 
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1 aula 

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 
 

Conteùdos: 
Números decimais com 4 

algarismos 
Decomposição dos 
números 

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar 
números naturais até a ordem de dezena 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 

Os alunos farão, em seus cadernos, exercícios de 
memorização de números decimais em composição 
e escrita por extenso. 
Recursos: caderno, lápis, borracha, mídias digitais: 
plataforma da educação, whatsapp e google meet. 

1 aula 

Inglês 

- Oralidade; 
- Escrita; 
- Conteúdo: Introdução 
ao vocabulário de 
“Animals”  

- Introdução ao vocabulário dos animais em 
inglês, desenhando e pesquisando o nome 
do animal favorito; 
- Aprender a associar as palavras aprendidas 
com o idioma materno. 
 

- Atividades diversificadas e vídeo aula explicativa 
 

 

 


