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2ª 

Duração 
hora/aula 

Disciplina Práticas de 
linguagem/Temáticas 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos 

 
 
 
1 aula 
 

Língua Portuguesa 
Leitura/escrita 

(compartilhada e 
autônoma) 
Oralidade 

 

Decodificação/fluência de 
leitura 

Estratégia de leitura 
Variação linguística 

 
Conteúdo:  

Variação linguística: 
linguagem formal e 

informal 

(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, com 
base no contexto da frase ou do texto. 
(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos 
falados em diferentes variedades 
linguísticas, identificando características 
regionais, urbanas e rurais da fala e 
respeitando as diversas variedades 
linguísticas como características do uso da 
língua por diferentes grupos regionais ou 
diferentes culturas locais, rejeitando 
preconceitos linguísticos. 

Os alunos farão a leitura dos textos das páginas 58 e 
59 do livro didático de Língua Portuguesa e 
responderão os exercícios. Conversaremos sobre a 
língua escrita e falada durante a aula pelo google 
meet. 
Recursos: livro didático, lápis, borracha, uso de 
mídias digitais: plataforma da  
educação, whatsapp e google meet. 

2 aulas  

Matemática 
Contagem de coleção 

 

Quantificação de 
elementos de uma coleção 

 
Conteúdo: 

Contar de maneira exata 
utilizando diferentes 

estratégias. 

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

As atividades apresentam situações de contagem e 
têm o objetivo de que os alunos determinem a 
quantidade exata apresentada. Incentivar os alunos 
a buscar alternativa para realizar a contagem. 
 
Recursos: livro didático de matemática p. 33, lápis, 
borracha, uso de mídias digitais: plataforma da  
educação, whatsapp e google meet. 

1 aula 

Educação Física 

Conhecer as brincadeiras 
infantis do Brasil. 
 
Conteúdo: 

(EF35EF04) Recriar, individual e 
coletivamente, e experimentar, na escola e 
fora dela, brincadeiras e jogos populares do 
Brasil e do mundo, incluindo aqueles de 

Após brincar de “cabra cega”, adaptar a atividade 
para “descobrir o objeto”, o aluno deve continuar 
com a venda nos olhos e através do tato descobrir o 
objeto que está tocando. Realizar em um espaço da 
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Brincadeira de “cabra cega” 
- descobrindo o objeto 

através do tato. 

matriz indígena e africana, e demais 
práticas corporais tematizadas na escola, 
adequando-as aos espaços públicos 
disponíveis  

casa, a atividade proposta e enviar a devolutiva de 
imagens ou vídeos do aluno executando a atividade 
através do e-mail do(a) professor(a) da sala. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ª  

 
 
3 aulas 

Língua Portuguesa 
Leitura/escrita 

(compartilhada e 
autônoma) 
Oralidade 

 

Continuação 
Decodificação/fluência de 

leitura 
Estratégia de leitura 
Variação linguística 

 
Conteúdo:  

Variação linguística: gíria e 
linguagem formal 

(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, com 
base no contexto da frase ou do texto. 
(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos 
falados em diferentes variedades 
linguísticas, identificando características 
regionais, urbanas e rurais da fala e 
respeitando as diversas variedades 
linguísticas como características do uso da 
língua por diferentes grupos regionais ou 
diferentes culturas locais, rejeitando 
preconceitos linguísticos. 

Os alunos farão a leitura da história em quadrinhos 
(HQ) das páginas 60 e 61 do livro didático de Língua 
Portuguesa e do texto da página 63. Após 
responderão os exercícios das páginas 62 e 64 do 
livro. Discutiremos, na aula pelo google meet, sobre 
a variedade linguística: gírias presentes no nosso 
cotidiano fazendo comparação a linguagem formal. 
Recursos: livro didático, lápis, borracha e uso de 
mídias digitais: whatsapp, plataforma da Educação e 
google meet. 

 
2 aulas 

 
Ciências 

 
 

 

Objeto de conhecimento/ 
conteúdo:  
Hábitos alimentares dos 
povos da antiguidade até os 
dias de hoje.  

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

Apresentação da Pesquisa: Hábitos alimentares 
dos povos antigos e sua influência nos dias de 

hoje. 
Recursos lápis, borracha, plataforma da educação, 
celular, computador, mídia social, Google mídia  

 
 
4ª 

 
3 aulas  

Matemática 
 

 
 

Propriedades das 
operações para o 

desenvolvimento de 
diferentes estratégias de 

cálculo. 
Relação entre adição e 

subtração e entre 
multiplicação e divisão. 

(EF04MA05) Utilizar as propriedades das 
operações para desenvolver estratégias de 
cálculos. 
 
(EF04MA13) Reconhecer, por meio de 
investigações, utilizando a calculadora se 
necessário, as relações inversas entre as 
operações de adição e subtração e de 

Incentivar os alunos a resolverem as atividades por 
cálculo mental. Assim, eles podem se apropriar de 
características do sistema de numeração decimal. 
Reconhecer relações inversas das operações. 
 
Recursos: livro didático, lápis, borracha, uso de 
mídias digitais: plataforma da  
educação, whatsapp e google meet. 
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Conteúdo: 
As quatro operações 

matemáticas 

multiplicação e divisão, para aplicá-las na 
resolução de problemas. 

 

 
 
2 aulas 
 

Arte 

Arte e tecnologia 
Retrato. 
 
Conteúdo:  
O retrato pode ser 
inventado 

 
(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar 
formas distintas das artes visuais tradicionais 
e  
contemporâneas, em obras de artistas 
brasileiros e estrangeiros de diferentes 
épocas e em  
diferentes matrizes estéticas e culturais, de 
modo a ampliar a experiência com 
diferentes  
contextos e práticas artístico-visuais e 
cultivar a percepção, o imaginário, a 
capacidade de  
simbolizar e o repertório imagético.  
(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias 
do sistema das artes visuais (museus, 
galerias, instituições, artistas, artesãos, 
curadores etc.). 

Observar os aspectos imaginativos do retrato, 
valorizando a imagem que cria realidade. 

 
 
 
 
 
 
5ª 

 
 
3 aulas 
 
 Matemática 

Sistema de numeração 
decimal. 

 
Conteúdo: 

Sucessor e antecessor 

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar 
números naturais até a ordem de dezenas 
de milhar. 

Relembrar o que antecessor e sucessor e encontrar 
a numeração no quadro. 
Resolver o caça números após encontrar o sucessor 
e antecessor. 
 
Recursos: livro didático, lápis, borracha e uso de 
mídias digitais: whatsapp, plataforma da Educação e 
google meet. 

1 aula Geografia 
Conexões e escalas 

Unidades político-
administrativas do Brasil 
Elementos constitutivos 

dos mapas 

(EF04GE05) Distinguir unidades político-
administrativas oficiais nacionais (Distrito, 
Município, Unidade da Federação e grande 

Os alunos farão a leitura das páginas 52 e 53 do 
livro didático Interdisciplinar e responderão as 
questões. Conversaremos sobre a diversidade 
regional do Brasil pela aula no google meet. 
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Formas de 
representação e 

pensamento espacial 

 
Conteúdo: 

As regiões do Brasil 
 

região), suas fronteiras e sua hierarquia, 
localizando seus lugares de vivência. 
(EF04GE10) Comparar tipos variados de 
mapas, identificando suas características, 
elaboradores, finalidades, diferenças e 
semelhanças. 

Recursos: livro didático, lápis, borracha e uso de 
mídias digitais: whatsapp, plataforma da Educação e 
google meet. 

1 aula 

História 
 

Objeto de 
conhecimento/conteúdo  
Os processos migratórios 
do século XIXe início do 
século XX do Brasil os 
processos migratórios para 
a formação do Brasil os 
grupos indígenas, a 
presença portuguesa e a 
diáspora forçada dos 
africanos, escravidão dos 
índios negros e chegada dos 
imigrantes europeus no 
Brasil para trabalhar 
principalmente na lavoura 

(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos 
populacionais e suas contribuições para a 
formação da sociedade brasileira  
(EF04HI11) Identificar, em seus lugares de 
vivência em suas histórias familiares, 
elementos de distintas culturas europeias, 
latino-americanas, afro-brasileiras, 
indígenas, ciganas, mestiças etc, 
valorizando o que é próprio em cada uma 
delas e sua contribuição para a formação da 
cultura local e brasileira 
 

Leitura das páginas 94 e 95 do livro didático 
interdisciplinar, roda da conversa Recursos livro 
didático interdisciplinar, lápis, borracha, plataforma 
de educação, celular, computador, mídia, WhatsApp 
é Google Meet 
 

6ª 3 aulas Língua Portuguesa 
Oralidade 

Análise 
linguística/semiótica 

(ortografização) 
 

Variação linguística 
Morfossintaxe 

 
Conteúdo: 

Substantivo próprio 
 

(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos 
falados em diferentes variedades 
linguísticas, identificando características 
regionais, urbanas e rurais da fala e 
respeitando as diversas variedades 
linguísticas como características do uso da 
língua por diferentes grupos regionais ou 
diferentes culturas locais, rejeitando 
preconceitos linguísticos. 
(EF04LP07) Identificar em textos e usar na 
produção textual a concordância entre 

Os alunos farão a leitura da página 67 do livro 
didático de Língua Portuguesa e responderão aos 
exercícios das páginas 68 e 69. Falaremos sobre os 
substantivos próprios e seus usos (na escrita e na 
fala) durante a aula pelo google meet. 
Recursos: livro didático, lápis, borracha e uso de 
mídias digitais: whatsapp, plataforma da Educação e 
google meet. 
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artigo, substantivo e adjetivo (concordância 
no grupo nominal). 

1 aula 

Matemática 

Sistema de numeração 
decimal. 

Composição e 
decomposição. 

Relação entre cálculo. 
 

Conteúdo: 
Números naturais, relação 
entre as quatro operações. 

 

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar 
números naturais até a ordem de dezenas 
de milhar. 
 
(EF04MA02) Mostrar por decomposição e 
composição, que todo número natural pode 
ser escrito por meio de adição e 
multiplicação por potências de dez, para 
compreender o sistema de numeração 
decimal e desenvolver estratégias de 
cálculos. 
(EF04MA13) Reconhecer, por meio de 
investigações, utilizando a calculadora se 
necessário, as relações inversas entre as 
operações de adição e subtração e de 
multiplicação e divisão, para aplicá-las na 
resolução de problemas. 

Na lousa escrever os números apresentados no 
exercício 1 e fazer a leitura com o grupo. 
Colocar os números em ordem crescente, compor 
números, calcular valores de preferência 
mentalmente. 
 
Recursos: livro didático, lápis, borracha e uso de 
mídias digitais: whatsapp, plataforma da Educação e 
google meet. 

1 aula 

Inglês 

- Oralidade; 
- Escrita; 
- Continuidade ao 
vocabulário de “Animals – 
Sea Animals”  

- Continuação do vocabulário dos animais 
em inglês, aprendendo sobre os animais 
marinhos; 
- Aprender a associar as palavras aprendidas 
com o idioma materno. 

- Atividades diversificadas e vídeo aula explicativa 
 

 


