
 

 
 

 

 
Escola: E. M. MARIA SIQUEIRA DE PAULA 

Professor: Luciléia R.Mello. Turma:4º ano. 

Semana 5- 05 á 09 de  abril de 
2021. 

Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 

Dia da 
semana 

Duração 
Hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
Linguagem/área 

Objetos de 
Conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

 

 

 

 

 

 

 
2º 

2 aulas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 aulas 

 

Língua Portuguesa 
Formação do leitor literário 

Planejamento de texto 

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, 
o texto que será produzido, considerando a 
situação comunicativa, os interlocutores (quem 
escreve/para quem escreve); a finalidade ou o 
propósito (escrever para quê); a circulação 
(onde o texto vai circular); o suporte (qual é o 

Livro de Língua Portuguesa Ápis- 4º ano. 
Páginas 33. Construindo um outro final 
para a  Fabula - A cigarra e a formiga . 
Correções através de vídeos áudios e ou 
Chamadas de vídeos .( Google Meet). 

Matemática Medidas de temperatura em grau Celsius: 

construção de gráficos para indicar a 

variação da temperatura (mínima e máxima) 

medida em um dado dia ou em uma semana 

(EF04MA24) Registrar as temperaturas máximas 

e mínimas diárias, em locais do seu cotidiano, e 

elaborar gráficos de colunas com as variações 

diárias da temperatura, utilizando, inclusive, 

planilhas eletrônicas 

Livro de Matemática- Nosso livro de 
Matemática- 4º ano página 32. Estimativas. 
Interação via wahtsApp, proporcionando 
correções através de vídeos , áudios e ou 
chamadas de vídeos .( Google Meet). 



 

 
 

  

 

 

 

 

 
1 aula 

Inglês  

 

 

- ANIMALS 

 

 

- SABER FALAR, ESCREVER DE FORMA CORRETA 

OS NOMES DE VÁRIOS ANIMAIS; 
 

- SABER IDENFICAR QUAIS ANIMAIS SÃO DE 

CASA (PETS), FAZENDA E ZOOLÓGICO. 

 

 

- ATIVIDADES DIVERSIFICADAS COM IMAGEM 

DA PALAVRA ESCRITA EM INGLÊS; 
 

- INTERNET (LINKS DE VIDEOS); 
 

- WHATSAPP COM AULAS ON LINE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 

 

2 aulas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 aulas 
 

 

 

 

 

 

 
1 aula 

Língua Portuguesa Conhecimento do alfabeto do português do 

Brasil/Ordem alfabética/Polissemia 

(EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para 
esclarecer significados, reconhecendo o 
significado mais plausível para o contexto que 
deu origem à consulta. 

 

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. 

Livro de Língua Portuguesa Ápis- 4º ano. 
Página 34 e 35.Interpretando letra de 
Canção. Pontuações –Pontuando trecho de 
um texto. 
Correções através de vídeos áudios e ou 
chamadas de  vídeos .( Google Meet). 

Matemática 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 

Livro de Matemática- Nosso livro de 
Matemática- 4º ano página- 33- Contando 
coleções. Localizar os números no quadro 
de ordens em seguida escreva -os por 
extenso .Estimativas . 
Interação via wahtsApp, proporcionando 
correções através de vídeos , áudios e ou 
chamadas de vídeos .( Google Meet). 

 

Geografia 
Sistema de  Orientação (EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na 

localização de componentes físicos e humanos 

nas paisagens rurais e urbanas. 

Livro Interdisciplinar Ápis -4º ano – 
Leitura cartográfica – Páginas 29- Leia o 
mapa .E escreva em seu caderno uma lista 
de informações importantes presente nos 
mapas. 
. 



 

 
 

     Interação via wahtsApp, proporcionando 
correções através de vídeos , áudios e ou 
chamadas de vídeos .( Google Meet). 

 

 

 

 

 

 
4º 

 

1 aula 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 aulas 
 

 

 

 

 
2 aulas 

Língua Portuguesa  

 
Planejamento de texto 

Pontuação 

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, ilustrando, quando for o caso, em 
suporte adequado, manual ou digital. 
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. 

Livro de Língua Portuguesa Ápis- 4º 
ano.Página 36 – 
Produção textual- Construção coletiva de 
um roteiro. 
Interação via wahtsApp, proporcionando 
correções através de vídeos , áudios e ou 
chamadas de vídeos .( Google Meet). 

Ciências Pontos cardeais 

Calendário, fenômeno cíclicos e Culturais 

EF04CI10) Comparar as indicações dos pontos 
cardeais resultantes da observação das sombras 
de uma vara (gnômon) com aquelas obtidas por 
meio de uma bússola. 

Leitura dos textos -.Pontos cardeais e rosa 
dos ventos.resolva os exercícios em seu 
caderno . 

 

. 

Ed.Física  

 
 

Brincadeiras e jogos populares do Brasil, do 

mundo, de matriz indígena e africana; 

 

 

 

 

 

 

 
Ginástica Geral 

(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e 

experimentar, na escola e fora dela, 

brincadeiras e jogos populares do Brasil e do 

mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e 

africana, e demais práticas corporais 

tematizadas na escola, adequando-as aos 

espaços públicos disponíveis 
 

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma 

coletiva, combinações de diferentes elementos 

da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, 

rotações, acrobacias, com e sem materiais), 

propondo coreografias com diferentes temas do 

cotidiano. 

Através do ensino a distância; 

Prática 

Conforme vídeo e instruções enviadas pelo 

professor; 

 

Alongar, Aquecer e Vivenciar com a Família, 

amigos ou individualmente 
 

Teórica: 
 

Responder questões propostas 
 

Fixar os elementos teóricos na prática da 



 

 
 

     atividade; Futebol de Tampinhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º 

1 aula 
 

 

 

 

 

 

 
3 aulas 

Língua Portuguesa Pontuação 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. 

Livro de Língua Portuguesa Ápis- 4º 
ano.Páginas, 37-Pontuação e 
expressividade. E produzir um texto com 
base nas imagens . De acordo o roteiro . 

 

wahtsApp, proporcionando correções 
através de vídeos , áudios e ou chamadas de 
vídeos .( Google Meet). 

Matemática Relações entre adição e subtração e entre 
multiplicação e divisão 

(EF04MA13) Reconhecer, 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. 

Livro de Matemática- Nosso livro de 
Matemática- 4º ano páginas -34- Realizando 
desafios matemáticos . SND. 
.Interação via wahtsApp, proporcionando 
correções através de vídeos , áudios e ou 
chamadas de vídeos .( Google Meet). 

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

(EF04HI01) Reconhecer a história como 
resultado da ação do ser humano no tempo e 
no espaço, com base na identificação de 
mudanças e permanências ao longo do tempo. 

Livro Interdisciplinar Ápis -4º ano – 
Organizando o espaço e os grupos sociais e 
o trabalho .Página 45. Transformação do 
Espaço com uso tecnológico . Comparando a 
cidade atual de Ribeirão Pires . Coma 
cidade   do passado.(1953).Acessar para 
saber mais- https://youtu.be/OhIXNiZnX2A 
Interação via wahtsApp, proporcionando 
correções através de vídeos , áudios e ou 
chamadas de vídeos .( Google Meet). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
6º 

 2 aulas Arte Música (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. 

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. 

 3 aulas Língua Portuguesa  

Formação de leitor 
 
 
 

Estratégia  de  leitura 

(EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do 
cantinho de leitura da sala de aula e/ou 
disponíveis em meios digitais para leitura 
individual, justificando a escolha e compartilhando 
com os colegas sua opinião, após a leitura. 

 
 
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos. 

Leitura compartilhada,  do  Livro” Chapeuzinho  
Amarelo”  roda  de conversa,   Interpretação 
escrita  e  oral . 
(Livro digitalizado PDF) 
Reconto   via  chamadas  de  vídeos , construindo 
opiniões . 
 
Projetos   desenvolvidos  (  Leitura -  Indicação 
literária ) rodas de conversa, atividades de 
interpretação textual.  Do Livro -  Chapeuzinho 
Amarelo. 
 

Avaliação da semana:Perceber a  função dos Sinais de Pontuação em uma produção escrita. 

https://youtu.be/h7nrTNHozzg

