
Escola: “ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE”

Professores:
Titular Cristina/Artes- Katia/ Inglês-          / Ed. Física: Caren Turmas     4º anos A/2021 – SEMANA 6

Semana de:    12/4  à  16/04 de 2021
Quantidade de aulas previstas:

2 de Artes , 1 aula de inglês, 2 de Educação física e  20 aulas do professor titular - totalizando 25 aulas

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/

área

Objetos de
conhecimento/

conteúdo
Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

3  aula
de Língua
Portuguesa Leitura/escuta

(compartilhada e
autônoma)

Análise
linguística/
semiótica

(Ortografização)

Produção de
textos
(escrita

compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor
literário

Morfossintaxe

Revisão de textos

(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

(EF04LP07) Identificar em textos e usar na
produção textual a concordância entre artigo,
substantivo e adjetivo (concordância no grupo
nominal).

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a
ajuda do  professor e a colaboração dos

colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo
cortes, acréscimos, reformulações, correções

de ortografia e pontuação.

LEITURA DA SEMANA - SOPA DE PEDRA
(ANA MARIA MACHADO)

https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592
c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_3a3835c0e45b4870a
cf67ddc4a6662dc.pdf

ATIVIDADE 1 – LÍNGUA  PORTUGUES

VAMOS AO LIVRO PNLD – ÁPIS 4º ANO

● Página 67 - SUBSTANTIVO PRÓPRIO  E
LETRA  MAIÚSCULA

● Página 68 -  Letra maiúscula - leitura
● Página 69 -  Responda com atenção

● Página 70 -  Leitura de trecho de diário e
Completar  o esquema  “USOS DA
LETRA MAIÚSCULA”

https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_3a3835c0e45b4870acf67ddc4a6662dc.pdf
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_3a3835c0e45b4870acf67ddc4a6662dc.pdf
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_3a3835c0e45b4870acf67ddc4a6662dc.pdf


2 aulas de
Matemática

Geometria

Figuras geométricas
espaciais (prismas e

pirâmides):
reconhecimento,
representações,
planificações e
características

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas
planificações e analisar, nomear e comparar seus
atributos, estabelecendo relações entre as
representações planas e espaciais.

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA

LIVRO PNLD

NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA – 4º ANO

- Página 50 –  PLANIFICAÇÃO

- Página 51 -  As PIRÂMIDES DE DUDU

IMPORTANTE - ACESSE O LINK ABAIXO
PARA APRENDER UM POUCO MAIS SOBRE  O
ASSUNTO

- PRISMAS E PIRÂMIDES

https://youtu.be/bfM9y_5XYAw

------------------------------------------------------------------

A) Realizar a leitura dos textos e
enunciados das  páginas citadas
acima.

B) Responder individualmente às
questões.

C) Enviar foto para correção via
WhatsApp.

3º

2 aulas
De Língua
Portuguesa

Análise
linguística/
semiótica
(Ortografização)

Construção do
sistema alfabético e
da ortografia

(EF04LP02) Ler e escrever, corretamente,
palavras com sílabas VV e CVV em casos nos
quais a combinação VV (ditongo) é reduzida na
língua oral (ai, ei, ou).

-------------------------------------------------------------

ATIVIDADE 1 -  LÍNGUA  PORTUGUESA

LIVRO PNLD   - ÁPIS – 4º ANO

- Página 73 – PALAVRAS EM JOGO  A
SEPARAÇÃO DE SÍLABAS NA     ESCRITA

https://youtu.be/bfM9y_5XYAw


1 aula de
Matemática

2 ARTE

Geometria

______________

ARTE
Artes visuais

Figuras geométricas
espaciais (prismas e
pirâmides):
reconhecimento,
representações,
planificações e
características

----------------------

ARTE
Releitura

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas
planificações e analisar, nomear e comparar seus
atributos, estabelecendo relações entre as
representações planas e espaciais.

--------------------------------------------------------------

ARTE
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas
distintas das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.

REALIZE A LEITURA E FIQUE ATENTO AOS
DESTAQUES NO  FINAL DE CADA LINHA.

- Página 74 -  Sílaba - realize no livro as

atividades propostas

-------------------------------------------------------------------

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA

LIVRO PNLD

NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA – 4º ANO

- PÁGINA 52  – PRISMA

VOCÊ ASSISTIU O VÍDEO INDICADO NA AULA
DE ONTEM, SE NÃO VIU, VEJA HOJE. NELE
TEMOS UMA EXPLICAÇÃO SOBRE
PIRÂMIDES E PRISMAS QUE AJUDARÁ NA
COMPREENSÃO DESTA ATIVIDADE

a)   Realizar a leitura dos textos e enunciados das
páginas citadas  acima.

b)   Responder individualmente às questões.
c)   Enviar foto para correção via WhatsApp.
________________________________________

ARTE

Releitura de pintores famosos em tempos de
coronavírus - Observar as imagens e fazer uma
releitura



4ª

2 aulas
de Língua
Portuguesa

2 aulas de
Matemática

Análise
linguística/
semiótica
(Ortografização)

Grandezas e
medidas

Construção do
sistema alfabético e
da ortografia

---------------------------

Medidas de
comprimento,
massa e
capacidade:
estimativas,
utilização de
instrumentos de
medida e de
unidades de medida
convencionais mais
usuais

Leitura,
interpretação e

(EF04LP02) Ler e escrever, corretamente, palavras
com  sílabas VV e CVV em casos nos quais a
combinação VV (ditongo) é reduzida na língua oral
(ai, ei, ou).

-------------------------------------------------------------------

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos
(incluindo  perímetros), massas e capacidades,
utilizando unidades de  medida padronizadas mais
usuais, valorizando e respeitando a  cultura local.

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em
tabelas simples ou de dupla entrada e em  gráficos
de colunas ou pictóricos, com base em

ATIVIDADE 1 –

LÍNGUA  PORTUGUESA

LIVRO PNLD   ÁPIS – 4º ANO

- PÁGINA 75 E 76 -  SEPARAÇÃO DE SÍLABAS

E SUAS REGRAS

- PÁGINA 77  -   REFLITA SOBRE CADA ITEM
QUE COMPÕE  A TABELA DESTA  PÁGINA.
AVALIE  COMO FOI SUA APRENDIZAGEM
SOBRE OS ASSUNTOS ABORDADOS NAS
AULAS ANTERIORES.

-----------------------------------------------------------------

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA

LIVRO PNLD - NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA
– 4º ANO   -  (MEDIDA DE MASSA)

- PÁGINA 53  –  BALANÇA

- PÁGINA  60 -   TABELA COM ALIMENTOS
ORGÂNICOS



Probabilidade e
estatística

representação de
dados em  tabelas
de dupla entrada,
gráficos de colunas
simples e
agrupadas, gráficos
de barras e colunas
e  gráficos pictóricos

informações das diferentes áreas do conhecimento,
e produzir texto com a síntese de  sua análise.

- PÁGINA  61 -   COMPRAS NA FEIRA

-------------------------------------------------------------

a) Realizar a leitura dos textos e enunciados
das páginas citadas acima.

b)  Responder individualmente às questões.
c)  Enviar foto para correção via Whatsapp.

5ª

LÍNGUA
PORTUGUESA

MATEMÁTICA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em
leitura

(EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos,
participantes, local e momento/tempo da ocorrência
do fato noticiado.

ATIVIDADE 1 –LÍNGUA  PORTUGUESA
LIVRO PNLD  -  ÁPIS – 4º ANO

-PÁGINA 78  E 79 - REPORTAGEM
LEIA COM ATENÇÃO O QUE
ESTUDAREMOS  NA UNIDADE 3

-PÁGINA  80 - LEITURA DE REPORTAGEM
LEIA COM ATENÇÃO A CAPA DE
JORNAL E SE ATENTE A
CADA DETALHE APRESENTADO.

-PÁGINA 81 - COMPLETE A TABELA. DEPOIS
OBSERVE A REPORTAGEM APRESENTADA.

PARA CONHECER UM POUCO MAIS SOBRE O
ASSUNTO, ACESSE O LINK ABAIXO
- 4º Ano - P. de Texto - Gênero Reportagem e
Notícia

https://youtu.be/BpXbFv5gt4M

------------------------------------------------------------------

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA
LIVRO PNLD
NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA – 4º ANO

https://youtu.be/BpXbFv5gt4M


História/
geografia
interdisciplin
ar

----------------------

2 Aulas
Educação
Física

Álgebra

----------------------

Circulação de
pessoas,
produtos e
culturas

---------------------------
Educação Física/
Brincadeiras e jogos

Sequência numérica
recursiva formada
por  múltiplos de um
número natural
---------------------------

O mundo da
tecnologia: a
integração de
pessoas e as
exclusões sociais e
culturais

---------------------------
Brincadeiras e jogos
de matriz indígena e
africana

(EF04MA11) Identificar regularidades em
sequências numéricas compostas por múltiplos de
um número natural

---------------------------------------------------------------------

(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas,
identificando suas características, elaboradores,
finalidades, diferenças e semelhanças.

---------------------------------------------------------------------
(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

(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

- PÁGINA 54   –   A SEQUÊNCIA DE GIOVANA
- PÁGINA 55 -      OS DESENHOS  DE GIOVANA

-------------------------------------------------------------------

ATIVIDADE 3 – INTERDISCIPLINAR
(HISTÓRIA/GEOGRAFIA)

- PÁGINA 20 - LEITURA E RESPOSTA

- PÁGINA 22 E 23 -  OBSERVE COM
ATENÇÃO AS  PLANTA
APRESENTADAS  E RESPONDA  AS
QUESTÕES .

A) Realizar a leitura dos textos e
enunciados das páginas citadas
acima.

B) Responder individualmente às
questões.

C) Enviar foto para correção via
WhatsApp.

-------------------------------------------------------------------

EDUCAÇÃO FÍSICA

- Amarelinha africana/ Teca-teca
- Leitura da origem
- Conhecendo a música
- Orientação de atividade prática (como

brincar de Teca-teca)
- Sequência de movimentos



histórico cultural na preservação das diferentes
culturas.

-------------------------------------------------------------------

6ª

Leitura/
escuta
Compartilhada e
autônoma

-----------------------

Estratégia de
leitura

--------------------------
Relações entre
adição e
subtração e entre
multiplicação e
divisão

---------------------------
Misturas
Transformações
reversíveis e não
reversíveis

(EF15LP03) Localizar informações explícitas
em textos.

-------------------------------------------------------------------------

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de
investigações, utilizando a calculadora quando
necessário, as relações inversas entre as operações
de adição e de subtração e de multiplicação e de
divisão, para aplicá-las na resolução de problemas.

----------------------------------------------------------------------------

(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos
materiais do dia a dia quando expostos a diferentes

ATIVIDADE 1 –  LÍNGUA  PORTUGUESA
LIVRO PNLD   ÁPIS – 4º ANO
- PÁGINA 82
–  LEITURA DA REPORTAGEM
“PRODUÇÃO DE ALIMENTOS É SUFICIENTE,
MAS AINDA HÁ FOME”
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

- PÁGINA 83 -  RESPONDER ATÉ A QUESTÃO
3 - ITENS  a, b e c

-------------------------------------------------------------------

ATIVIDADE 2 - MATEMÁTICA
NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA

PÁGINA 56 - DESAFIOS

------------------------------------------------------------------

ATIVIDADE 3 - CIÊNCIAS



condições (aquecimento, resfriamento, luz e
umidade).

NA AULA ANTERIOR DE CIÊNCIAS, VOCÊ
REALIZOU UM EXPERIMENTO COM A
CONFECÇÃO DE UM FILTRO.
AGORA DAREMOS CONTINUIDADE A ESTE
ASSUNTO
RELEIA O TEXTO DA PÁGINA 197
REALIZE UMA BREVE PESQUISA
O QUE É DECANTAÇÃO?
O QUE É FILTRAÇÃO?

DEPOIS, REALIZE AS TAREFAS PROPOSTAS
NA PÁGINA 199

A) Realizar a leitura dos textos e
enunciados das  páginas citadas
acima.

B) Responder individualmente às
questões.

C) Enviar foto para correção via
WhatsApp.

AVALIAÇÃO DA SEMANA

- As atividades serão elaboradas pelas professoras que envolvem, leituras com diferentes focos: deleite, informar, aprender, estudar, interpretação, coleta de dados,
pesquisas, dentre outros.

- As atividades devem ser autoinstrucionais, de forma que os estudantes consigam realizá-las com o mínimo de auxílio das famílias.
- As orientações,  correções e devolutivas, quando se fizerem necessárias, serão realizadas via WHATSAPP diariamente, por meio de mensagens de texto,  vídeo

chamada, áudio, vídeo  e pelo aplicativo MEET 3 vezes por semana.
- O roteiro de atividades será  enviado aos alunos através das mídias sociais, Plataforma Prescon , Whatsapp, e-mail ou quem não tem acesso as mídias sociais serão

impressos os materiais e disponibilizado na Unidade Escolar para que o responsável possa retirar.


