
 
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

Escola: Manoel Baptista da Silva 

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

Semana 06: de 12 a 16 04/ 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/áre
a 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

 
 
 
2ª 

 
05 aulas de 
Português 
 
 

 
Análise 
linguista / 
semiótica  

 
Morfologia 

(EF35LP10) Reconhecer prefixos e 
sufixos produtivos na formação de 
palavras derivadas de substantivos, de 
adjetivos e de verbos, utilizando-os para 
compreender palavras e com pontuação. 
Reflexão sobre o tema. 
 

Hoje os alunos farão as lições no livro didático de 
português das páginas 39, 40 e 41. Eles realizarão a 
leitura da canção farão a compreensão do texto, 
ouvirão as explicações dos enunciados e identificarão 
as sílabas. 
Internet, livro didático, lápis, borracha 
 

 
 
3ª 

02 aulas de 
Português 
 
 
03 aulas de 
Matemática 
 
 
 
 
 

Análise 
linguista / 
semiótica  
 
 
 
Grandezas e 
medidas 
 
 
 

Construção do sistema 
alfabético e da 
ortografia. 
 
 
 
Medidas de temperatura 
em graus Celsius: 
construção de gráficos 
para indicar a variação 
da temperatura (mínima 
e máxima) medida em 
um dado dia ou semana. 
 
 

(EF04LP03) Localizar palavras no 
dicionário para esclarecer significados, 
reconhecendo o significado mais 
plausível para o contexto que deu origem 
à consulta.  
 
(EF04MA23) Reconhecer temperatura 
como grandeza e o grau Celsius como 
unidade de medida a ela associada e 
utilizá-lo em comparações de 
temperaturas em diferentes regiões do 
Brasil ou no exterior ou, ainda, em 
discussões que envolvam problemas 
relacionados ao aquecimento global.  
 
 
 

Na aula de hoje, os alunos farão a lição no livro 
didático de Língua Portuguesa na página 34. Eles 
ouvirão a leitura em áudio feita pelo professor, farão a 
leitura individual da canção e a interpretação do texto 
no caderno. 
 
No livro didático de matemática, na página 31 os 
estudantes farão com antecedência uma pesquisa 
sobre a previsão da temperatura da sua cidade, depois 
irão completar o quadro com os dias da semana e com  
 A temperatura mínima e máxima. Também 
responderão as questões das situações-problemas 
propostas. 
Pesquisa, internet, livro didático, lápis, borracha. 
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4ª 

02 aulas de 
Matemática 
 
02 aulas de 
Ciências 
 
 
 
 
 
 
01 aula de 
História 
 
 
 
 

Grandezas e 
medidas 
 
 
 
 
 
 
Terra e 
Universo 
 
 
 
Transformaçõe
s e 
permanências 
nas trajetórias 
dos grupos 
humanos 
 
 
 
 
 

Medidas de temperatura 
em graus Celsius: 
construção de gráficos 
para indicar a variação 
da temperatura (mínima 
e máxima) medida em 
um dado dia ou semana. 
 
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. 
 
 

(EF04MA27) Analisar dados 
apresentados em tabelas simples ou em 
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. 
 
(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.). 
 
 

Hoje a aula de matemática será no livro didático na 
página 32. Os alunos farão a leitura das informações 
da tabela, identificará nas linhas e colunas a previsão 
do tempo e da temperatura e, depois responderão as 
questões. 
 
No livro didático interdisciplinar de ciências, os 
discentes farão a página 31. Eles devem ler o texto 
sobre a passagem do tempo novamente, depois, 
ouvirão a explicação em áudio pelo professor sobre o 
ano bissexto, e no caderno farão um pequeno relato 
sobre o tema. 
 
Hoje os alunos farão as atividades de história no livro 
didático interdisciplinar da página 91. Eles realizarão a 
leitura do texto “As migrações na história”, observarão 
a imagem de uma fábrica de tecidos, responderão as 
questões e no caderno farão um pequeno relato sobre 
o trabalho infantil existente no Brasil e no mundo.  
Tabela, internet, livro didático, caderno, lápis, borracha, 
imagem. 

5ª 

04 aulas de 
Matemática 
 
01 aula de 
Geografia 
 
 
 
 
 

Álgebra  
 
Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial 

Relações entre adição e 
subtração e entre 
multiplicação e divisão 
 
Sistema de orientação  

(EF04MA13) Reconhecer e mostrar, por 
meio de investigações, utilizando a 
calculadora quando necessário, as 
relações inversas entre as operações de 
adição e de subtração e de multiplicação 
e de divisão, para aplicá-las na 
resolução de problemas.  
(EF04GE10) Comparar tipos variados de 
mapas, identificando suas 
características, elaboradores, 

Com o auxílio do livro didático de matemática, os 
alunos farão as atividades das páginas 33 e 34. Eles 
observarão as figuras, farão a leitura individual dos 
enunciados e responderão os desafios propostos 
envolvendo as operações matemáticas. 
 
A atividade de hoje, será realizada no livro didático 
interdisciplinar de geografia na página 18. Os 
estudantes observarão as construções das imagens de 
satélite e da planta pictórica e, depois responderão as 
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finalidades, diferenças e semelhanças. questões e indicarão o marco zero nas duas imagens. 
Mapas, internet, desafio, livro didático, 
Lápis, borracha.   
 
   

6ª 

 
2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 aula 

 
Educação 
Física 
 
 
 
 
 
 
 
Arte 
 
 
 
 
 
 
 
Inglês  

Brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do 
mundo Brincadeiras e 
jogos de matriz 
indígenas e africana. 
 
 
 
 
Música 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Seasons: Autumn/Fall, 
Winter, Spring, Summer. 

(EF35EF01) Experimentar e fruir 
Brincadeiras e jogos populares do Brasil 
e do mundo, incluindo aqueles de matriz 
indígena e africana, e recria-los, 
valorizando a importância desse 
patrimônio histórico cultural. 
 
 
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras 
diversas, como as existentes no próprio 
corpo (palmas, voz, percussão corporal), 
na natureza e em objetos cotidianos, 
reconhecendo os elementos constitutivos 
da música e as características de 
instrumentos musicais variados 
 
 
- Oralidade; - Escrita; - Saber falar e 
aprender a escrever as estações do ano, 
o dia e a noite e seus respectivos 
elementos (lua, sol, calor e etc.); - Fixar 
oralmente os nomes das estações do a 

Exposições de vídeos e áudio explicativos das 
atividades, jogos. Material reciclável e alternativos. 
 
Percussão Corporal Percussão corporal é quando 
utilizamos o próprio corpo como instrumento musical. 
Criando Melodias e diferentes ritmos musicais com 
sons produzidos pelo corpo humano: palmas, estalos, 
batidas, mãos e pés em sintonia. Assista ao vídeo do 
youtube “Palavra Cantada –Yapo”, de percussão 
corporal. https://youtu.be/rcBvsH7jqnc  ATIVIDADE 
Vamos cantar e fazer a percussão corporal, junto com 
o vídeo “Palavra Cantada –Yapo”, de percussão 
corporal. Quando terminar, faça um desenho da parte 
que mais gostou do vídeo, ou tire uma foto fazendo os 
movimentos do vídeo. Recursos Som, Internet, Celular, 
youtube, Livro, Tv, Canhotinha, giz, Lápis de cor, tinta, 
tesoura, cola. 
 
- 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 online (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. 

 

 
 


