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Dia da 
semana 

Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

5 aulas LP Estratégia de leitura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compreensão 
 
Construção do sistema alfabético/ 
Convenções da escrita 
 
 
 
 
Apreciação estética/Estilo  

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto 
que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da 
forma e da função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de produção e 
recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo 
temático, bem como sobre saliências textuais, recursos 
gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de textos, checando a adequação 
das hipóteses realizadas. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global. 
(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. 
(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, 
observando efeitos de sentido criados pelo formato do 
texto na página, distribuição e diagramação das letras, pelas 
ilustrações e por outros efeitos visuais. 

Celular, internet, 
computador, 
impressora 

(opcional), interação 
no aplicativo de 

trocas de mensagens, 
caderno, lápis, 

borracha e formulário 
online. 

3ª 

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

Celular, internet, 
computador, 
impressora 
(opcional), interação 
no aplicativo de 
trocas de mensagens, 

Escola: E. M.  YOSHIHIKO NARITA 
Professor: Adriana e Valkíria / Wilson (Educação Física) Turma: 4º ano A e B - manhã 
Semana de: 26 a 30 de abril de 2021. Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 
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Composição e decomposição de um número 
natural de até cinco ordens, por meio de 
adições e multiplicações por potências de 10  
 
 
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 

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que 
todo número natural pode ser escrito por meio de adições 
e multiplicações por potências de dez, para compreender o 
sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de 
cálculo. 
(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. 

caderno, lápis, 
borracha e formulário 
online. 

4ª 
02 aulas 
 

Educação 
Física 

 
3 ao 5 ano 

Brincadeiras e jogos  
 

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; 

Atividade:  
Amarelinha 
Africana  
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   
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Teórica:    
Responder questões 
propostas e fixar os 
elementos teóricos da 
prática da atividade;  

 Plantão de dúvidas 

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, calculadora 
e formulário online. 

2 aulas  CIÊN. Microrganismos  
 
 
 
 
 
 
Calendários 

(EF04CI07) Verificar a participação de microrganismos na 
produção de alimentos, combustíveis, medicamentos, entre 
outros. 
(EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das formas de 
transmissão de alguns microrganismos (vírus, bactérias e 
protozoários), atitudes e medidas adequadas para 
prevenção de doenças a eles associadas. 
(EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da Lua e da 
Terra a períodos de tempo regulares e ao uso desse 
conhecimento para a construção de calendários em 
diferentes culturas. 

1 aula Geografia Processos migratórios no Brasil 
 

(EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas 
contribuições para a formação da sociedade brasileira. 

1 aula História 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 resultado da ação 
do ser humano no tempo e no espaço, com base na 
identificação de mudanças e permanências ao longo do 
tempo. 

6ª 

1 aulas L.P. Formação do leitor literário (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte 
do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua 
diversidade cultural, como patrimônio artístico da 
humanidade. 

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

 

4 aulas MATEM. Propriedades das operações para o 
desenvolvimento de diferentes estratégias 
de cálculo com números naturais 

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, 
bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as 
estratégias de cálculo. 
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Avaliação: será através do formulário online ou impressa, 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, semana de atividades avaliativas bimestral. 

 


