
 

Professor: Luciléia  R.Mello. 
 

Turma:4º  ano. 

Semana 7-  19   a  23 de  abril  de 2021. 
 

Quantidade de aulas previstas: 20  aulas  
 

 
Dia da 
semana 

Duração 
Hora/aula 
 

Disciplina 
Práticas de  
Linguagem/área 

Objetos de  
Conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

 
 
 
 
 
 
 

2ª 

2 aulas  

 

 

2 aulas 

 

 

 

1 aula 

   
Língua  Portuguesa  Compreensão 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global. 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano. 
Páginas 46 e 47- Leitura de notícias.   
Correções  através  de vídeos  áudios e ou  
Chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

 Matemática  
Problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação e da divisão: 

adição de parcelas iguais, configuração 

retangular, proporcionalidade, repartição 

equitativa e medida 

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas 

envolvendo diferentes significados da 

multiplicação (adição de parcelas iguais, 

organização retangular e proporcionalidade), 

utilizando estratégias diversas, como cálculo por 

estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  
Matemática- 4º ano  página   42  Medidas  de 
comprimento em situações  problemas 
envolvendo  multiplicações . 
Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

Inglês  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. 

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. 

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); 

 
 
 
 

2 aulas 
 
 
 

Língua  Portuguesa  
 
 

Compreensão 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global. 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano.    
Página 48 .  Interpretação  da  Noticia. 
Correções  através  de vídeos  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 



 
 
 
 
 
 
 
 

3ª 

2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 aula 

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- 43 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  47. AS  
unidades  politico- administrativas  
 
Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

 
4ª 

 

Feriado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ª 

1 aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  aulas 

Língua  Portuguesa  
 
 
 

 
 
Estratégia de leitura 

(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de 

um texto, identificando substituições lexicais 

(de substantivos por sinônimos) ou pronominais 

(uso de pronomes anafóricos – pessoais, 

possessivos, demonstrativos) que contribuem 

para a continuidade do texto. 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º 
ano.Páginas,   49.Identificando  partes  de  
uma  noticia , 
  Identificando os    Pronomes  anafóricos  e 
substantivos. 
Wahtsapp 
,  proporcionando  correções  através  de 
vídeos ,  áudios e ou chamadas  de  vídeos ( 
Google Meet). 

Matemática  
 
 
 
 
 

Problemas envolvendo diferentes 
significados da multiplicação e da divisão: 
adição de parcelas iguais, configuração 
retangular, proporcionalidade, repartição 
equitativa e medida 

(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de 
divisão cujo divisor tenha no máximo dois 
algarismos, envolvendo os significados de 
repartição equitativa e de medida, utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  
Matemática- 4º ano  páginas  -44 Resolvendo 
problemas ..  
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 – 
  169 e 170- As  cidades  tem História   Leitura  
dos textos seguidos de interpretação -  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 



 
 
 
 
 
 
 

6ª 

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 estima 
tivas do resultado. 

Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  
Matemática- 4º ano  páginas  -45 Resolvendo 
problemas  através  de  leitura   de  tabelas .  
Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

1 aula 
 
 

Língua  Portuguesa - 
 
 

Estratégia  de  Leitura . ( EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 

produzido pelo uso de recursos expressivos  

gráfico-visuais em textos multissemióticos 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º 
ano.Páginas,   50.  Relacionar a leitura de  
imagens  e  texto não verbal. 
Wahtsapp 
Proporcionando  correções  através  de vídeos 
,  áudios e ou chamadas  de  vídeos .( Google 
Meet). 

 
2 aulas 

 
Artes  
 
 

Música (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. 

Identificação e Ilustração de sons Ao escutar 

os sons à nossa volta, podemos identificar 

pessoas, animais, fenômenos da natureza e 

acontecimentos. A ilustração é uma forma 

criativa de desenhar tudo que ouvimos. 

Assista ao vídeo do youtube" Jogo de 

adivinhar a origem de 40 sons (naturais e 

humanizados) ” 

https://youtu.be/Hf9as2VNdwc  

ATIVIDADE desenhe os sons que você 

identificou no vídeo. Por exemplo: Galinha, 

Cavalo entre outros sons que aparecem no 

vídeo 

 

Avaliação da semana:  Avaliara compreensão  do led   de uma notícia . 
 

 

https://youtu.be/Hf9as2VNdwc

