
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: 19/04 a 23/04/2021 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 Unidades político-administrativas do 
Brasil

(EF04GE05)  Distinguir  unidades  político-administrativas
oficiais  nacionais  (Distrito,  Município,  Unidade  da
Federação  e  grande  região),  suas  fronteiras  e  sua
hierarquia, localizando seus lugares de vivência.

2 aulas MATEM. Propriedades  das  operaço� es  para  o
desenvolvimento de diferentes estrategias
de ca lculo com nu meros naturais

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração,
bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as
estratégias de cálculo.

3ª

2 aulas LP Estratégia de leitura (EF35LP05)  Inferir  o  sentido  de  palavras  ou  expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase
ou do texto.

Celular, internet, 
computador, 
impressora 
(opcional), interação 
no aplicativo de 
trocas de mensagens, 
caderno, lápis, 
borracha.

1 aula HIST A  aça�o  das  pessoas,  grupos  sociais  e
comunidades  no  tempo  e  no  espaço:
nomadismo,  agricultura,  escrita,
navegaço� es, indu stria, entre outras

(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação 
do ser humano no tempo e no espaço, com base na 
identificação de mudanças e permanências ao longo do 
tempo.

2 aulas MATEM. Problemas  envolvendo  diferentes
significados da multiplicaça�o e da divisa�o:
adiça�o  de  parcelas  iguais,  configuraça�o
retangular,  proporcionalidade,  repartiça�o
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.

4ª  
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5ª

1 aula L.P. Compreensão em leitura (EF04LP19)  Ler  e  compreender  textos  expositivos  de
divulgação científica para crianças, considerando a situação
comunicativa e o tema/ assunto do texto.

Celular,  internet,
computador,
impressora
(opcional),  interação
no  aplicativo  de
trocas de mensagens,
caderno,  lápis,  lápis
de  cor,  borracha  e
calculadora.

2 aulas CIÊN. Cadeias alimentares simples
Microrganismos

(EF04CI05) Descrever e destacar semelhanças e diferenças 
entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os 
componentes vivos e não vivos de um ecossistema.

2 aulas Matem. Propriedades  das  operações  para  o
desenvolvimento  de  diferentes  estratégias
de cálculo com números naturais

(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para 
desenvolver estratégias de cálculo.

6ª

2 aulas L.P. Construção  do  sistema  alfabético/
Convenções da escrita

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos
linguísticos  e  gramaticais,  tais  como  ortografia,  regras
básicas  de  concordância  nominal  e  verbal,  pontuação
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação,
vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto,
quando for o caso.

Celular, internet, 
computador, 
impressora 
(opcional), interação 
no aplicativo de 
trocas de mensagens, 
caderno, lápis, lápis 
de cor, borracha.

3 aulas MATEM. 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.

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.


