
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: 03/05 a 07/05/2021 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 Trabalho no campo e na cidade (EF04GE07)  Comparar  as  características  do  trabalho  no
campo e na cidade.

2 aulas MATEM. Propriedades  das  operaço� es  para  o
desenvolvimento de diferentes estrate�gias
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
Oralidade pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de aula 

Leitura  /  escuta  (compartilhada  e
autônoma)
Apreciação estética/Estilo

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.
(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados,
observando  rimas,  aliterações  e  diferentes  modos  de
divisão  dos  versos,  estrofes  e  refrões  e  seu  efeito  de
sentido

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 (EF04MA06)  Resolver  e  elaborar  problemas  envolvendo
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significados da multiplicaça�o e da divisa�o:
adiça�o  de  parcelas  iguais,  configuraça�o
retangular,  proporcionalidade,  repartiça�o
equitativa e medida

diferentes significados da multiplicação (adição de parcelas
iguais,  organização  retangular  e  proporcionalidade),
utilizando  estratégias  diversas,  como  cálculo  por
estimativa, cálculo mental e algoritmos.

4ª

02 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.
(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de 
matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a 
importância desse patrimônio histórico-cultural.

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; 

Cubo Mágico de 
Tabuleiro 

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

2 aulas CIÊN. Cadeias alimentares simples (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 (EF04MA05) Utilizar  as  propriedades das operações para
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desenvolvimento  de  diferentes  estratégias
de cálculo com números naturais

desenvolver estratégias de cálculo. de cor, borracha

6ª

2 aulas 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.

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

 (EF04LP19)  Ler  e  compreender  textos  expositivos  de
divulgação científica para crianças, considerando a situação
comunicativa e o tema/ assunto do texto.

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.


