
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Escola: E. M.  YOSHIHIKO NARITA
Professor: Adriana e Valkíria / Wilson (Educação Física) Turma: 4º ano A e B - manhã
Semana de: 05/04 a 09/04/2021 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 LP Oralidade pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de aula 

Leitura / escuta (compartilhada e 
autônoma)

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral
com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo
interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível,
boa articulação e ritmo adequado.
(EF15LP03) Localizar  informações explícitas em textos de
diferentes gêneros textuais.

Celular, internet,
computador,
impressora

(opcional), interação
no aplicativo de

trocas de mensagens,
caderno, lápis,

borracha.

1 aula GEO Território e diversidade cultural EF04GE02)  Descrever  processos  migratórios  internos  e
externos (europeus, asiáticos, africanos, latino americanos,
entre  outros)  e  suas  contribuições  para  a  formação  da
sociedade brasileira.

2 aulas MATEM. Propriedades  das  operações  para  o
desenvolvimento  de  diferentes  estratégias
de  cálculo  com  números  naturais,  com
diferentes  significados  para  adição  e
subtração
Figuras  geométricas  espaciais  (cubo,  bloco
retangular,  pirâmide,  cone,  cilindro  e
esfera):  reconhecimento,  análise  de
características e planificações.

(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.
(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo,
bloco  retangular,  pirâmide,  cone,  cilindro  e  esfera)  a
objetos do mundo físico e nomear essas figuras.

3ª

2 aulas LP Estratégia de leitura

Performances orais

(EF35LP05)  Inferir  o  sentido  de  palavras  ou  expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase
ou do texto.
(EF04LP25)  Representar  cenas  de  textos  dramáticos,
reproduzindo as falas das personagens, de acordo com as
rubricas  de  interpretação  e  movimento  indicadas  pelo
autor

Celular, internet, 
computador, 
impressora 
(opcional), interação 
no aplicativo de 
trocas de mensagens, 
caderno, lápis, 
borracha1 aula HIST O  mundo  da  tecnologia:  a  integração  de (EF04HI08) Identificar as transformações ocorridas nos 
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pessoas e as exclusões sociais e culturais meios de comunicação (cultura oral, imprensa, rádio, 
televisão, cinema, internet e demais tecnologias digitais de
informação e comunicação) e discutir seus significados 
para os diferentes grupos ou estratos sociais.

2 aulas MATEM. Leitura,  interpretação  e  representação  de
dados em tabelas de dupla entrada, gráficos
de colunas simples e agrupadas, gráficos de
barras e colunas e gráficos pictóricos

(EF04MA27)  Analisar  dados  apresentados  em  tabelas
simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou
pictóricos, com base em informações das diferentes áreas
do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua
análise.

4ª

2h/aulas EDUCAÇÃO 
FÍSICA

Brincadeiras e jogos populares do Brasil, do 
mundo, de matriz indígena e africana;

Ginástica Geral

(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
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.

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

PLANTÃO DE DÚVIDAS

5ª
1 aula L.P. Oralidade pública/Intercâmbio 

conversacional em sala de aula 
(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral
com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo
interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível,

Celular,  internet,
computador,
impressora
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Estratégia de leitura

boa articulação e ritmo adequado.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo
uso  de  recursos  expressivos  gráfico-visuais  em  textos
multissemióticos.

(opcional),  interação
no  aplicativo  de
trocas de mensagens,
caderno,  lápis,  lápis
de cor, borracha

2 aulas CIÊN. Microrganismos (EF04CI07) Verificar a participação de microrganismos na
produção  de  alimentos,  combustíveis,  medicamentos,
entre outros.

2 aulas Matem. Leitura,  interpretação  e  representação  de
dados em tabelas de dupla entrada, gráficos
de colunas simples e agrupadas, gráficos de
barras e colunas e gráficos pictóricos

(EF04MA27)  Analisar  dados  apresentados  em  tabelas
simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou
pictóricos, com base em informações das diferentes áreas
do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua
análise 

6ª

2 aulas L.P. Compreensão  em  leitura  Elementos
constituintes da narrativa

EF35LP26)  Ler  e  compreender,  com  certa  autonomia,
textos  do  campo  artísticoliterário,  que  apresentem
diferentes cenários e personagens, observando elementos
constituintes  das  narrativas,  tais  como  enredo,  tempo,
espaço, personagens, narrador e a construção do discurso
indireto e discurso direto.

3 aulas MATEM. Leitura,  interpretação  e  representação  de
dados em tabelas de dupla entrada, gráficos
de colunas simples e agrupadas, gráficos de
barras e colunas e gráficos pictóricos

 (EF04MA27)  Analisar  dados  apresentados  em  tabelas
simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou
pictóricos, com base em informações das diferentes áreas
do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua
análise

Avaliação: será através das devolutivas, a interação é realiza nas aulas de oralidade e conforme a necessidade de cada família, ocorrendo no horário e aula e fora do
horário, pois os equipamentos utilizados pelos (as) alunos e alunas são também utilizados por seus responsáveis.

Obs.: continuamos em aula remota.


