
 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

Escola: Manoel Baptista da Silva 

Professores: Adriana / Itamilias / Cleuza / Eduardo Turmas: 4ª ano A 

Semana 5: de 05 à 09/ 04/ 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 
 
 

Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

 
Habilidades 

 
Estratégias e Recursos 

 
 
 
2ª 

 
05 aulas de 
Português 

Análise 
linguística/ 
Semiótica 

Pontuação (EF04LP05) Identificara 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. 

No livro didático de Língua Portuguesa, os alunos farão 
as páginas 35 e 36. Após a leitura de um trecho da 
fábula, eles identificarão as pontuações como: pontos 
finais e travessões. Também realizarão a leitura e 
organizarão a história em quadrinhos como um texto em 
prosa. 
Caderno, internet, livro didático, lápis, borracha, imagens 

 
 
 
 
 
 
3ª 

02 aulas de 
Português 

 
 

03 aulas de 
Matemática 

Análise 
linguística/ 
Semiótica 

 
Formas de 
representação e 
pensamento 
espacial 

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

(EF04LP05) Identificara 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. 
(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. 

Hoje os estudantes, realizarão as lições no livro didático 
de Língua Portuguesa das páginas 37 e 38. 
Os discentes farão a leitura individual da fábula “A cigarra 
e a formiga, depois eles devem ler os trechos e explicar 
as pontuações. 
Na aula de hoje, a atividade será feita no livro didático de 
matemática da página 30. 
Os alunos observarão as imagens dos relógios, 
responderão as questões depois, farão a leitura de uma 
tabela e indicarão as horas e os minutos de trabalho 
dos funcionários. 
Tabela, internet, livro didático, imagens, lápis, borracha. 
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4ª 

02 aulas de 
Matemática 

 
02 aulas de 
Ciências 

 
01 aula de 
História 

Números 
 
Terra e 
Universo 

 
Transformações 
e permanências 
nas trajetórias 
dos grupos 
humanos 

Sistema de numeração 
decimal: escrita, 
Comparação e ordenação 
de números naturais de 
até cinco ordens. 

 
Calendários, fenômenos 
cíclicos e cultura 

 
A ação das pessoas, 
grupos sociais e 
comunidades no tempo e 
no espaço: nomadismo, 
agricultura, escrita, 
navegações, indústria, 
entre outras. 

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

 
(EF04CI11) Associar os movimentos 
cíclicos da Lua e da Terra a períodos 
de tempo regulares e ao uso desse 
conhecimento para a construção de 
calendários em diferentes culturas. 

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

No livro didático de matemática, os alunos farão a 
página 18. Eles devem realizar a leitura dos algarismos 
e escrevê-los por extenso. Também observarão o 
quadro de ordens e classes e indicarão no quadro o 
número cento e cinquenta e sete mil, trezentos e 
quarenta e dois. 

 
No livro didático interdisciplinar de ciências, os 
estudantes farão a página 30. Eles farão a leitura 
coletiva em áudio, identificarão as formas de passagem 
do tempo e encontrarão o significado das palavras no 
dicionário. 
Hoje os alunos farão as atividades de história no livro 
didático interdisciplinar página 90. Eles realizarão a 
leitura do texto sobre as migrações ouvirão a explicação 
do professor, farão debate sobre o tema e responderão 
as questões. 
Internet, livro didático, lápis, imagens, 

  
04 aulas de 
Matemática 

 
Números 

 Sistema de numeração 
decimal: 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. 

Na aula de hoje, os alunos farão atividades no livro 
didático nas páginas 19 e 20. Eles observarão o quadro, 
farão a leitura dos números e indicarão as ordens e 
classes. Também devem indicar o valor posicional dos 
algarismos. 

 
5ª 

 
01 aula de 
Geografia 

 
Conexões 
escalas 

 
e 

 

Relação campo e cidade 

(EF04GE04) Reconhecer 
especificidades e analisar a 
interdependência do campo e da 
cidade, considerando fluxos 
econômicos, de informações, de ideias 
e de pessoas. 

 
A aula de hoje será no livro interdisciplinar nas páginas 
16 e 17. Os estudantes devem observar a fotografia, 
identificar os elementos naturais e culturais. Também 
farão desenhos para representar o campo e a cidade. 
Fotografias, internet, livro didático, lápis de cor, 
borracha, tabela 
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1 ula 
Projeto 

Projeto Lei 
nº    2.764/2012 

Semana do autismo. Conhecer e respeitar as diferenças 
Individuais 

Assista ao vídeo do Youtu.be. 

https://youtu.be/EHuY7x2zyuU 

 
 
 
 

6ª 

02 aulas 
de Artes 
 
 
 
 
 

 
02 aulas 
de Ed. 
Física 

 
 
 
 
 
 
 
01 aula 
de Inglês 

Arte 
 
 

 
 
 
 
 
Educação 
Fisica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglês 

           
Musica  
 
 
 

 
Brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do 
mundo Brincadeiras e 
jogos de matriz indígenas 
e africana 
 
Review: - Animais 
domésticos: cat, dog, 
parrot, Bird, fish and turtle; 
- Animais da fazenda: 
Chicken, horse, goose, 
donkey, pig, cow, hen, 
rooster, goat, sheep and 
rabbit; - Insetos: ant, bee, 
butterfly, cockroach; -
Animais do zoo: Elephant, 
giraffe, rhinoceros, 
alligator, crocodile, 
kangaroo, bat, owl, 
monkey, lion, tiger, zebra, 
Wolf, hippo. 

(EF15AR13) identificar e apreciar 
criticamente diversas formas e gêneros de 
expressão musical, reconhecendo e 
analisando os usos e as funções da música 
em diversos contextos de circulação, em 
especial, aqueles da vida cotidiana. 
 
(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias 
para possibilitar a participação segura de 
todos os alunos em brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e de matriz indígena e 
africana 
 
- Oralidade; - Escrita; - Saber ler, escrever e 
traduzir para o idioma materno os “Animals”; - 
Fixar o conteúdo relacionado às figuras; - 
Aprender os nomes de outros animais 
acrescentados ao já conhecidos; - Saber 
diferenciar os animais de acordo com a 
classificação de cada um deles. 
 

 

Apreciação Musical Assista ao vídeo abaixo do you 
tube” Toquinho Aquarela do Brasil ” 
https://youtu.be/h7nrTNHozzg  TIVIDADE Faça um 
desenho bem bonito da música “Aquarela do Brasil”. 
Você pode desenhar tudo que você apreciar na música. 
 
 
Exposições de vídeos e audio explicativos das 
atividades, jogos.. Material reciclável e alternativos... 
 
 
 
 
- Atividades orais e ortográficas que simbolizem os 
cumprimentos básicos; - 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); 

 
 

Avaliação da semana: Avaliar a participação dos discentes, nas leituras diversificadas, pesquisas, interpretações de tabelas e imagens. 
 

 
 

 


