
 

Escola: E. M. MARIA SIQUEIRA DE PAULA 
 

Professor: Luciléia  R.Mello. 
 

Turma: 4º  ano. 

Semana: 12 á  16 de  abril  de 2021. 
 

Quantidade de aulas previstas: 25  aulas  
 

 

Dia da 
semana 
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Hora/aula 
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Objetos de  
Conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

 
 
 
 
 
 
 

2º 

2 aulas 
 

 

 

2 aulas 
 

 

1 aula 

   
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 38   Empregando os Sinais  de  
Pontuação . 
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  página   35  Leitura e 
ordenação de  números .  
Interação  via  wahtsApp,  
proporcionando  correções  através  de 
vídeos ,  áudios e ou chamadas  de  vídeos 
.( Google Meet). 

Inglês    
ANIMALS 

 

SABER FALAR, ESCREVER DE FORMA CORRETA 
OS NOMES DE VÁRIOS ANIMAIS; 

- ATIVIDADES DIVERSIFICADAS COM IMAGEM 
DA PALAVRA ESCRITA EM INGLÊS;  
 

 
 
 
 

2 aulas 
 
 
 

Língua  
Portuguesa  
 

Pontuação   
EF04LP05) Identificar a função na leitura e 
usar, adequadamente, na escrita ponto 
final, de interrogação, de exclamação, dois-

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano.    
Página 39  Pontuação nas falas de 
personagens .. Correções  através  de 
vídeos  áudios e ou chamadas  de  vídeos 



 
 
 
 
 
 
 
 

3º 

 
 
 
2 aulas  
 
 
 
 
 
 
 
1 aula 

pontos e travessão em diálogos (discurso 
direto), vírgula em enumerações e em 
separação de vocativo e de aposto. 

.( Google Meet). 

Matemática  
 
 
 

Propriedades das operações para o 

desenvolvimento de diferentes 

estratégias de cálculo com números 

naturais 

(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. 

Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  
Matemática- 4º ano  página- 38- 
Resolvendo  Situações problemas. 
Interação  via  wahtsApp,  
proporcionando  correções  através  de 
vídeos ,  áudios e ou chamadas  de  vídeos 
.( Google Meet). 

 
Geografia  

Território e diversidade cultural EF04GE01)  Selecionar, em seus lugares de 

vivência e em suas histórias familiares e/ou 

da comunidade, elementos de distintas 

culturas (indígenas, afro-brasileiras, de 

outras regiões do país, latino-americanas, 

européias, asiáticas etc.), valorizando o que 

é próprio em cada uma delas e sua 

contribuição para a formação da cultura 

local, regional e brasileira.  

Livro  Interdisciplinar  Ápis -4º  ano – 
Leitura  cartográfica – Páginas  29- Leia  
os Estados  e  pesquise  as  capitais  .  
Escreva  em seu caderno . 
Quais os Estados  que conhece? 
Pesquise  em sua família ,quais  os 
estados  Brasileiros  que conhecem?  
 
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  

 
 
 
      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.Página 40- Pontuações  e  
Interpretação de música. 
. 
Interação  via  wahtsApp,  
proporcionando  correções  através  de 
vídeos ,  áudios e ou chamadas  de  vídeos 
.( Google Meet). 

Ciências  Misturas 

Transformações reversíveis e não 
reversíveis 

(EF04CI02) Testar e relatar transformações 
nos materiais do dia a dia quando expostos 
a diferentes condições (aquecimento, 
resfriamento, luz e umidade).. 

 
 Leitura  dos textos e analise  de  imagens  
,que mostra  um experimento. 

Educação Física 

 

 

Brincadeiras e jogos populares do Brasil, do 

mundo, de matriz indígena e africana; 

 

 

(EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), 
as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e 
de matriz indígena e africana, explicando suas 
características e a importância desse patrimônio 
histórico cultural na preservação das diferentes 

Através do ensino a distância;  

Prática 

Conforme vídeo e instruções enviadas 

pelo professor; 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ginástica Geral 

 

 

 

 

 

 

culturas. 

(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. 

(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e 
jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo 
aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-
los, valorizando a importância desse patrimônio 
histórico cultural. 

Alongar, Aquecer e Vivenciar com a 

Família, amigos ou individualmente   

Teórica:    

Responder questões propostas 

Fixar os elementos teóricos na prática da 

atividade;  

SHISIMA: JOGO AFRICANO DE TABULEIRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5º 

1 aula 
 
 
 
 
 
 
 
3 aulas 

Língua  
Portuguesa 
 
 
 

 
 
Construção do sistema alfabético e da 
ortografia 
 
 
 
 

EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras 

de correspondência fonema- -grafema 

regulares diretas e contextuais. 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º 
ano.Páginas,   41.Separação  de silabas-   
 
Wahtsapp 
,  proporcionando  correções  através  de 
vídeos ,  áudios e ou chamadas  de  vídeos 
( Google Meet). 

Matemática  
 
 
 
 
 
 

Propriedades das operações para o 
desenvolvimento de diferentes 
estratégias de cálculo com números 
naturais 

(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. 

Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  
Matemática- 4º ano  páginas  -40  
Resolvendo problemas  através  de  
tabelas .  
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 
resultada 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 – 
  168- As  cidades  tem História -  
correções  através  de vídeos ,  áudios e 
ou chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 



 
 
 
 
 
 
 

6º 

2 aulas Matemática  
 

Propriedades das operações para o 
desenvolvimento de diferentes 
estratégias de cálculo com números 
naturais 

(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. 

Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  
Matemática- 4º ano  páginas  -41 
Resolvendo problemas  através  de  
tabelas .  
Interação  via  wahtsApp,  
proporcionando  correções  através  de 
vídeos ,  áudios e ou chamadas  de  vídeos 
.( Google Meet). 

 
1 aula 
 

Língua  
Portuguesa 
 
 
 

 
 
Construção do sistema alfabético e da 
ortografia 
 
 
 
 

EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras 

de correspondência fonema- -grafema 

regulares diretas e contextuais. 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º 
ano.Páginas,   42.Separação  de silabas-   
 
Wahtsapp 
,  proporcionando  correções  através  de 
vídeos ,  áudios e ou chamadas  de  vídeos 
.( Google Meet). 

 
2 aulas 

 
Artes  
 
 
 
 

Música (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 

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 you tube “ 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 ,you tube 
,Livro,Tv,,Canetinha,giz,Lapis de cor , 
tinta,tesoura, cola . 

Avaliação da semana: Perceber  as  transformações dos  alimentos . 

 

https://youtu.be/rcBvsH7jqnc

