
 

 

 

Professor: Luciléia  R.Mello. 
 

Turma:4º  ano. 

Semana -  26   a 30 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 

 
2ª 

4 aulas  

 

 

1 aula 

  Língua  
Portuguesa  
 

Compreensão 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do 

texto, demonstrando compreensão 

global. 

Avaliações  de  Língua Portuguesa . 
 
(2  avaliações ) 

Inglês   Seasons: Autumn/Fall, Winter, 

Spring, Summer. 

- 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 ano. 
 

- 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); 

 



3ª 2 Aulas. 
 

Matemática  
 
 
 

Propriedades das operações 

para o desenvolvimento de 

diferentes estratégias de 

cálculo com números naturais 

Sistema de numeração 

decimal: leitura, escrita, 

comparação e ordenação de 

números naturais de até cinco 

ordens. 

(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. 

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar 

números naturais até a ordem de 

dezenas de milhar 

Avaliação   de  Matemática 
 

  

 
 
 
 
 
 

4ª 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 aula 
 
 
 
 
 
 

 
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.  

Avaliação  de  Geografia 

 

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. 

Avaliação  de  História 

4ª 
 

2 aulas 

 

Educação Física 

 

Brincadeiras e jogos  

 

(EF35EF03) Descrever, por meio de 
múltiplas linguagens (corporal, oral, 
escrita, audiovisual), as brincadeiras e 
os jogos populares do Brasil e de 

Através do ensino a distância; 

Atividade:  Amarelinha Africana  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ginástica Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matriz indígena e africana, explicando 
suas características e a importância 
desse patrimônio histórico cultural na 
preservação das diferentes 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 

(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. 

Alongamentos e Aquecimentos propostos; Atenção, concentração e 
Coordenação Motora Fina 

Aprimorar os aspectos intelectuais e motores; conviver, brincar, 
explorar, participar, expressar e conhecer-se. 

 Prática 

Conforme vídeo e instruções enviadas pelo professor; Alongar, 
Aquecer e  

Preparar e executar a atividade; vivenciando com a Família, amigos 
ou individualmente   

Teórica:    

Responder questões propostas e fixar os elementos teóricos da 
prática da atividade;  

 

 

 
5ª 

2 aulas Ciências  
Misturas 

Transformações reversíveis e 
não reversíveis 

EF04CI01) Identificar misturas na vida 
diária, com base em suas propriedades 
físicas observáveis, reconhecendo sua 
composição 

Avaliação de Ciências  - Para saber  mais ... vídeos sobre          
transformações irreversíveis https://youtu.be/T1p-FOgU-3w 

https://www.youtube.com/watch?v=2awHqCR-X8o 

3 aulas Língua  
Portuguesa  Planejamento de texto/ 

Progressão temática e 

paragrafação 

(EF35LP09) Organizar o texto em 

unidades de sentido, dividindo-o em 

parágrafos segundo as normas gráficas e 

de acordo com as características do 

gênero textual. 

Produção  textual. 

6ª 4 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. 

 Resolução  de situações  problemas .  
Proporcionando  correções  através  de vídeos ,  áudios e ou chamadas  
de  vídeos .( Google Meet). 

https://youtu.be/T1p-FOgU-3w
https://www.youtube.com/watch?v=2awHqCR-X8o


 
2 aulas 

Arte 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. 

Avaliação de arte- Linguagem Música, com alternativas e 

representação em desenho. 

Recursos: folha ou caderno, lápis de cor, giz de cera, canetinha, 

internet e celular. 

Avaliação da semana:  Avaliações  bimestrais . 
  
 
 

 

 

 


