
Escola: “ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE”

Professores:
Titular Cristina/Artes- Katia/ Inglês-          / Ed. Física: Caren Turmas     4º anos A/2021 – SEMANA 9

Semana de:    03 À 07/05  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  aulas
de Língua
Portuguesa

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor
literário

Compreensão em
leitura

(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

(EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia,  cartas
pessoais de reclamação, dentre outros  gêneros do
campo da vida cotidiana, de acordo  com as convenções
do gênero carta e  considerando a situação comunicativa
e o  tema/  assunto/ finalidade do texto.

(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).

VÍDEO LEITURA
OS PROBLEMAS DA FAMÍLIA GORGONZOLA
(EVA FURNARI)
https://youtu.be/t_I-LPqYFnU

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
VOCÊ ENCONTRARÁ A LEITURA DESTA SEMANA
NO LINK ACIMA. RESOLVA CADA UM DOS
PROBLEMAS APRESENTADOS E DIVIRTA-SE

ATIVIDADE 1 – LÍNGUA  PORTUGUESA
VAMOS AO LIVRO PNLD – ÁPIS 4º ANO
UNIDADE 4 – CARTA DE RECLAMAÇÃO
- PÁGINA 105 – LEIA E RESPONDA

- PÁGINA 106  E 107 – PALAVRA EM JOGO
SÍLABA E TONICIDADE

https://youtu.be/t_I-LPqYFnU


2 aulas de
Matemática

Geometria

Ângulos retos e não
retos: uso de
dobraduras,
esquadros e
softwares

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não  retos
em figuras poligonais com o uso de  dobraduras,
esquadros ou softwares de geometria.

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA
LIVRO PNLD NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA
- PÁGINA 78 – FIGURAS PLANAS - POLÍGONOS

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

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Leitura de imagens em
narrativas visuais

Compreensão em
leitura

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

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em
quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras
e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de
letras, onomatopeias).

(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 108 – LEITURA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS

- PÁGINA 109 – AUTOAVALIAÇÃO

VISITE OS SITES SUGERIDOS NA PÁGINA 109.
ESCOLHA UMA DAS MATÉRIAS APRESENTADAS E
LEIA COM ATENÇÃO. DEPOIS  REGISTRE NO SEU
CADERNO DE CLASSE O SITE PESQUISADO, O
TÍTULO DA MATÉRIA QUE VOCÊ ESCOLHEU PARA
LER E SUA OPINIÃO SOBRE A PUBLICAÇÃO
ESCOLHIDA.

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



1 aula de
Matemática

2 ARTE

Geometria

ARTE

Artes visuais

Localização e
movimentação:
pontos de  referência,
direção e  sentido
Paralelismo e
perpendicularismo

ARTE
A arte do azulejo
portugue

(EF04MA16) Descrever deslocamentos e  localização
de pessoas e de objetos no espaço,  por meio de
malhas quadriculadas e  representações como
desenhos, mapas, planta  baixa e croquis,
empregando termos como  direita e esquerda,
mudanças de direção e sentido, intersecção,
transversais,  paralelas e perpendiculares.

--------------------------------------------------------------
ARTE

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de
distintas matrizes estéticas e culturais das artes
visuais nas manifestações artísticas das culturas
locais, regionais  e nacionais.

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos
constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma,
cor,  espaço, movimento etc.)

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA
LIVRO PNLD

NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA – 4º ANO
● PÁGINA 79  –  LADOS PARALELOS OU
● NÃO
● PÁGINA 80  -  TRAPÉZIOS E

PARALELOGRAMOS.

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

Pintura de azulejo - desenhar e pintar em folha de
sulfite seguindo as orientações.

4ª 2 aulas
de Língua
Portuguesa

(Ortografização)

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



2 aulas de
Matemática

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Probabilidade e
estatística

Compreensão em
leitura

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

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

(EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia,  cartas
pessoais de reclamação, dentre outros  gêneros do
campo da vida cotidiana, de acordo  com as convenções
do gênero carta e  considerando a situação comunicativa
e o  tema/  assunto/ finalidade do texto.

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

(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.

UNIDADE 4 – CARTA DE RECLAMAÇÃO
● PÁGINA   110 E 111 – LEITURA

● PÁGINA 112 – LEITURA 1: CARTA DE

RECLAMAÇÃO (SR. LOBO)

● PÁGINAS 113, 114 E 115 INTERPRETAÇÃO

DE TEXTO

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

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA

LIVRO PNLD –
NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA – 4º ANO

● PÁGINA 81   –  GRÁFICO DE BARRA

● PÁGINA 82  -   CONSUMO CONSCIENTE

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

Leitura/escuta
(compartilhada  e
autônoma)

Estratégia de leitura

Medidas de

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos
lidos.

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

- PÁGINA 116 – LEITURA
- PÁGINA 117, 118 – INTERPRETAÇÃO DO TEXTO
- PÁGINA 119 – RESPONDER ATÉ ITEM  “C”
--------------------------------------------------------------------------
ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA
LIVRO PNLD



MATEMÁTICA

História/
geografia
interdisciplinar

----------------------
2 Aulas
Educação
Física

GRANDEZAS E
MEDIDAS

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

Formas de
representação e
pensamento
espacial

Brincadeiras e
Jogos

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

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

Elementos
constitutivos dos
mapas

________________

Brincadeiras e jogos
populares do
Brasil e do mundo

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

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

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

(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

NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA – 4º ANO

- PÁGINA 83 – TABELAS

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

ATIVIDADE 3 – INTERDISCIPLINAR

- PÁGINA 26 E 27
O ALFABETO CARTOGRÁFICO E A LEGENDA

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:
Aula 1
-Confecção de jogo
-Jogo de sequência lógica com cores
Aula 2
-Alongamento
-Recriando brincadeira de estátua: medusa



6ª

LÍNGUA
PORTUGUESA

MATEMÁTICA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

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

NÚMEROS

Compreensão em
leitura

Estratégia de leitura

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

Propriedades das
operações para  o
desenvolvimento de
diferentes
estratégias de
cálculo com
números naturais

(EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia,  cartas
pessoais de reclamação, dentre outros  gêneros do
campo da vida cotidiana, de acordo  com as convenções
do gênero carta e  considerando a situação comunicativa
e o  tema/  assunto/ finalidade do texto.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos
lidos.

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

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

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

- PÁGINA  119 – LINGUAGEM E CONSTRUÇÃO DOS
TEXTOS

- PÁGINA 120 – COMPARANDO CARTAS
RESPONDER COM ATENÇÃO

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

ATIVIDADE 2 - MATEMÁTICA
NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA

● PÁGINA 84  – OS DADOS DE JUCA

VAMOS BRINCAR UM POUCO
ACESSE O LINK ABAIXO E TESTE SUA
HABILIDADE COM A DIVISÃO
http://formulageo.blogspot.com/2021/04/jogue-on-lin
e-jogo-de-divisao-por-3-5.html?m=0

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

http://formulageo.blogspot.com/2021/04/jogue-on-line-jogo-de-divisao-por-3-5.html?m=0
http://formulageo.blogspot.com/2021/04/jogue-on-line-jogo-de-divisao-por-3-5.html?m=0


CIÊNCIAS
Vida e evolução

Cadeias
alimentares
simples
Microrganismos

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

ATIVIDADE 3 - CIÊNCIAS
- PÁGINA 204 – TECENDO SABERES – LEITURA PARA

APRENDER

REALIZE A PESQUISA PROPOSTA NA PÁGINA 205 – POR
CONTA DA NECESSIDADE DAS NOSSAS AULAS REMOTAS,
VOCÊ DEVERÁ REALIZAR SUA PESQUISA INDIVIDUALMENTE.
ENTREGUE ESTA PESQUISA NA 2ª FEIRA DIA 10/05/2021

(ATIVIDADE PARA NOTA)

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.


