
 

 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA SIQUEIRA DE PAULA 
Professor: Luciléia  R.Mello. 
 

Turma:4º  ano. 

Semana:  03   a  07 de  Maio 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 

2 aulas  
 
 
 
 
 
 
2aulas 

 

 

 

 

1 aula 

   
Língua  Portuguesa  
 

Compreensão 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global. 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano. 
Páginas 51 
 Leitura e  interpretação de  notícias.   
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  página   46 
Tabelas   de  pontos . 
Semana  de  jogos  Matemáticos . 
Construir   as  peças   do jogo nunca dez!  ( 
Construindo o jogo) 
Desenvolvendo    a autonomia . 
Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

Inglês  - Demosntratives Pronouns: That/This e 
Those/these. 
 

- Oralidade; 
- Escrita; 
- Leitura; 
- Aprender os pronomes demonstrativos no 
singular e plural, em inglês; 
- Saber como usar os pronomes demonstrativos 
conforme as explicações dadas. 
 

- 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 classroom);- Atividade que 

desenvolva a criatividade e participação;- 

Internet (links de vídeos explicativos e 

áudios); 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª 

2aulas  
 
 
 
 
 
 
 
2aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 aula 

Língua  
Portuguesa 
 
 

Relato oral/Registro formal e informal (EF15LP13) Identificar finalidades da 

interação oral em diferentes contextos 

comunicativos (solicitar informações, 

apresentar opiniões, informar, relatar 

experiências etc.). 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano.    
Página 52 Desenvolvendo  opinião    e 
argumento.  Responder  em   forma  de  
texto.. 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. 

Semana  de  jogos  Matemáticos . 
Construir   as  peças   do jogo nunca dez! 
  Experimentando/  Brincando com   o 
Jogo do nunca  dez! 
Interação  via  wahtsApp,  
proporcionando  correções  através  de 
vídeos ,  áudios e ou chamadas  de  vídeos 
.( Google Meet).Permita que  o aluno   
desenvolva  a autonomia . 
 

 
Geografia  

Processos migratórios no Brasil (EF04GE02) Descrever processos 

migratórios e suas contribuições para a 

formação da sociedade brasileira. 

Livro  Interdisciplinar  Ápis -4º  ano – 
Leitura  cartográfica – Páginas  118 
Processos  Migratórios .Interação  via  
wahtsApp,  proporcionando  correções  
através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

 
 
 
 
 
 

4ª 
 
 
 
 
 
 
 

 
1aula 
 
 
 
 
 
 
2 aulas 
 
 
 
 
 
 
2 aulas 
 
 
 
 

Língua Portuguesa  Leitura de imagens em narrativas visuais (EF15LP14) Construir o sentido de histórias 

em quadrinhos e tirinhas, relacionando 

imagens e palavras e interpretando 

recursos gráficos (tipos de balões, de letras, 

onomatopéias). 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano.    
Página 54.  Banner. 
 Pesquisar  o que  significa  Banner ?  
. Correções  através  de vídeos  áudios e 
ou chamadas  de  vídeos .( Google Meet 

Ciências  

Cadeias alimentares simples 

Microrganismos 

(EF04CI04) Analisar e construir cadeias 

alimentares simples, reconhecendo a 

posição ocupada pelos seres vivos nessas 

cadeias e o papel do Sol como fonte 

primária de energia na produção de 

alimentos. 

 Pesquisa-  Cadeia alimentar. 
Registre  em seu caderno. 
Construa uma  cadeia  alimentar dos 
ursos 

E.Fisica  
Brincadeiras e jogos populares do Brasil, 

do mundo, de matriz indígena e africana; 

 

(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 

Através do ensino a distância;  

Prática 

Conforme vídeo e instruções enviadas 



 
 

 

 

Ginástica Geral 

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. 

pelo professor; 

Alongar, Aquecer e Vivenciar com a 

Família, amigos ou individualmente   

Teórica:    

Responder questões propostas 

Fixar os elementos teóricos na prática da 

atividade; CUBO MÁGICO DE TABULEIRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ª 

1aula 
 
 
 
 
 
 
3 aulas 

Língua  
Portuguesa 
 
 
 

Construção do sistema alfabético e da 

ortografia 

(EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras 

de correspondência fonema- -grafema 

regulares   diretas e contextuais 

Grafemas  e fonemas .Texto. 
Para  Saber  mais .. Fonemas 
https://youtu.be/kzG7k7F5VOY 
 
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. 
 

Semana  de  jogos  Matemáticos . 
Construir   as  peças   do jogo de boliche 
com sucatas ! 
 Desenvolvendo a     autonomia. 
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 – 
  171- 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. 

Semana  de  jogos  Matemáticos . 
Praticando  a   soma e calculo mental  .   
Através  jogo de boliche com sucatas ! 
 Desenvolvendo a     autonomia. 
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 

Grafemas  e fonemas .Exercícios  
escritos.Identificando fonemas  letras. 
Correções  através  de vídeos  áudios e ou  
Chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 



2 aulas 
 

Arte Artes Visuais (EF15AR03) Reconhecer e analisar a 

influência de distintas matrizes estéticas e 

culturais das artes visuais nas 

manifestações artísticas das culturas locais, 

regionais e nacionais. 

Arte indígena brasileira é a arte 
produzida pelos povos nativos do 
Brasil. 

Exemplo de arte indígena: Pintura 
corporal, arte plumária, arte em 
madeira e cerâmica, trançados e 
cestarias, música e dança. 

Atividade: Vamos representar a arte 
indígena confeccionando um cocar, 
depois de pronto tire uma foto bem 
bonita. (a foto pode ser usando o cocar 
ou somente a foto do cocar) Assista ao 
vídeo abaixo ,ele ensina a confeccionar o 
cocar 

 . https://youtu.be/jH1p3XihTtc 

 

 

Avaliação da semana:  Desenvolvendo  a  habilidades  de  cálculo mental através  dos Jogos matemáticos . 
  
 
 

 

 

https://youtu.be/jH1p3XihTtc

