
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

Escola: Manoel Baptista da Silva 
Professores: Adriana / Itamilias / Cleuza / Eduardo Turmas: 4º ano A 
Semana 8:de 26 a 30/04/2021 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 

 
 
 
Leitura/escuta  
(Compartilhada 
e autônoma) 
 

 
 
 
Compreensão 
 

 
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de 
sentido, dividindo-o em parágrafos seguindo as 
normas gráficas e de acordo com as 
características do gênero textual. 

A atividade será realizada no livro didático de 
Língua Portuguesa nas páginas 52 e 53.  
Os discentes devem observar a ilustração 
sobre “O uso de animais para entretenimento 
humano” depois, através de o áudio opinar e 
defender seu ponto de vista sobre esse tema.  
Após o relato em áudio, eles responderão as 
questões no caderno sobre as touradas, 
vaquejadas, uso dos golfinhos e baleias em 
espetáculos de parques aquáticos que 
acontece no mundo até os dias atuais. O que 
você pensa? É correto tirar um animal de seu 
meio e usá-lo para divertir pessoas? 
Internet, livro didático, caderno. 

 
3ª 

 
2 aulas de 
Português 
 
 
 
03 aulas de 
Matemática 
 
 
 

 

 
 
Vida cotidiana 
 
 
 
Números 
 
 
 
 

 
Leitura de imagens em 
narrativas visuais 
 
 
Propriedade das 
operações para o 
desenvolvimento de 
diferentes estratégias de 
cálculo com números 
naturais. 
 

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em 
quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e 
palavras e interpretando recursos gráficos (tipos 
de balões, de letras, onomatopéias). 
 
(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com 
números naturais envolvendo adição e subtração, 
utilizando estratégias diversas, como cálculo, 
cálculo mental e algoritmos, além de fazer 
estimativas do resultado. 

Essa atividade será realizada pelos alunos no 
livro didático de Língua Portuguesa na página 
54. 
Eles observarão o banner veiculado na 
internet, farão comentários através de áudio, 
observarão o recurso gráfico próprio das HQs 
e responderão as questões propostas. 
 
No livro didático de matemática, os alunos 
farão a atividade da página 39. 
Eles devem realizar a leitura individual, ouvir a 
explicação do professor sobre a poliomielite e 
fazer a contagem da quantidade de vacinas e 



o registro dos cálculos. Também irão 
responder as perguntas. 
Livro didático, lápis, borracha, internet. 
   
 

 
 
 
4ª 
 
 
 
 

 
02 aulas de  
Matemática 
 
 
 
 
 
 
02 aulas  
 
 
 
 
 
 
 
01 aula de 
História 
 
 
 

  
 Elaborar 
problemas com 
diferentes 
significados da 
divisão e 
multiplicação. 
 
 
 
Investigar os 
movimentos da 
Lua, da Terra e 
do Sol 
 
 
Transformações 
e permanências 
nas trajetórias 
dos grupos 
humanos 

Propriedade das 
operações para o 
desenvolvimento de 
diferentes estratégias de 
cálculo com números 
naturais. 
 
 
Calendários, fenômenos 
cíclicos e cultura. 
 
 
 
 
 
 
O passado e o presente: 
a noção de permanência 
e as lentas 
transformações sociais     
culturais. 

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

Na aula de hoje, a atividade será feita no livro 
didático na página 40.  
Os alunos observarão as figuras, farão a 
contagem de dez em dez, de cem em cem, de 
cem em mil, depois, farão os registros das 
contagens e resolverão as situações – 
problemas.    
 
No livro didático interdisciplinar, os estudantes 
farão a atividade da     página 30. Eles ouvirão 
a explicação em áudio feita pelo professor, 
farão a leitura do texto sobre as “Invenções da 
passagem do tempo e no caderno 
responderão as questões. 
 
Hoje a atividade de história será no livro 
interdisciplinar na página 30 
Os alunos farão a leitura do texto e 
responderão a questão. Também pesquisarão 
sobre as influências portuguesas na nossa 
cultura e farão o registro no caderno. 
Internet, livro didático, caderno, lápis 

 
 
5ª 
 
 
 
 
 
 

 
04 aulas de 
Matemática 
 
 
 
 
 
 
01 aula de 
Geografia 
 
 
 
 
 
 
 

 
Probabilidade 
 
 
 
 
 
 
Formas de 
representação e 
pensamento 
espacial  
 
 

 
Leitura, interpretação e 
representação de dados 
em tabelas de dupla 
entrada, gráficos de 
barras e colunas gráficos 
pictóricos. 
 
 
Elementos constitutivos 
dos mapas 
 
 
 
 
 

 

 
EF04MA27) Analisar dados apresentados em 
tabelas simples ou de dupla entrada e em 
gráficos de ocorrência, reconhecendo 
características de resultados mais prováveis, sem 
utilizar frações. 
 
 
(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, 
identificando suas características, elaboradores, 
finalidades, diferenças e semelhanças. 
 

No livro didático, os estudantes farão a 
atividade no livro didático de matemática na 
página 41. Eles farão a leitura do pequeno, 
observarão as informações da tabela tirando 
as dúvidas através de áudio resolverão as 
atividades. 
 
A atividade de hoje, será realizada no livro 
didático interdisciplinar de geografia na página 
19. Os estudantes observarão as construções 
das imagens de satélite e da planta pictórica e, 
depois responderão as questões e indicarão o 
marco zero nas duas imagens. 
Mapas, internet, livro didático, 
Lápis, borracha, caderno   



6ª 

2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 aula 
 
 
 

Educação Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglês 

Ginastica Geral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Música 
 
 
 
 
 
 
Review: - Days of the 
Week: Sunday, Mon-day, 
Tuesday, Wednesday, 
Thurs-day, Friday, Satur-
day. 

(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias para 
resolver desafios na execução de elementos 
básicos de apresentações coletivas de ginasticas 
geral, reconhecendo as potencialidades e os 
limites do corpo e adotando procedimentos de 
segurança 
 
(EF15AR16) explorar diferentes formas de 
registro musical não convencional (representação 
gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem 
como procedimentos e técnicas de registro em 
áudio e audiovisual, e reconhecer a notação 
musical convencional. 
 
 
 
 
- Oralidade; - Escrita; - Leitura; - Saber ler, 
escrever e traduzir os dias da semana em inglês 
para o português; - Fixar o conteúdo relacionado 
às ilustrações. 

Exposições de vídeos e áudio explicativos das 
atividades, jogos. Material reciclável e 
alternativos ... 
Para encerrarmos o primeiro bimestre com a 
linguagem música em arte, vamos montar um 
painel musical criativo. Atividade: Desenhe 
uma moldura em uma folha ou caderno, e 
dentro dele você pode desenhar todos os 
instrumentos musicais que você se lembrar, 
pode escrever as notas musicais, pode 
escrever nome de músicas e bandas que você 
gostar, pode desenhar a banda musical que 
você gosta ou até mesmo desenhar os sons 
que você ouvir em casa. Quem preferir pode 
fazer recorte e colagem, de tudo que foi falado 
acima. 
 
- 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 e áudios); 

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

 



 


