
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

Escola: Manoel Baptista da silva 

Professores: Adriana / Itamilias / Cleuza / Eduardo Turmas: 4º ano A 

Semana 10:de 10 a 14 de maio 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 

 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/

conteúdo 
Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 
05 aulas de 
Português 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise 
lingüística/ 
semiótica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma de 
composição dos 
textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF04LP18) Analisar o padrão 
entonacional e a expressão facial e 
corporal de âncoras de jornais 
radiofônicos ou televisivos e de 
entrevistadores/ entrevistados. 
 
 
 
 
 

Com o auxílio do livro didático de Língua 
Portuguesa, os alunos farão a atividade da 
página 53. Eles realizarão a leitura 
compartilhada sobre o jornal, farão 
comentários sobre o telejornal na tevê. Em 
áudio e no caderno devem fazer relatos de 
como o âncora (apresentador) transmite as 
notícias como: A voz do apresentador; o tipo 
de linguagem usados; o tempo de 
transmissão, a utilização ou não de música. 
Internet, livro didático, caderno, lápis, 
borracha. 
 



3ª 

02 aulas de 
Português 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 aulas de 
Matemática 
 
 
 
 
 

Vida Cotidiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probabilidade e 
estatística 
 
 
 

Estratégia de 
leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análise de 
chances de 
eventos 
aleatórios 
 
 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler, 
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 recursos 
gráficos, imagens, confirmando 
antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de textos. 
 
(EF04MA20) Medir e estimar 
comprimentos, massas e 
capacidades, utilizando unidades de 
medida padronizadas mais usuais, 
valorizando e respeitando a cultura 
local. 
 

No livro didático de Língua Portuguesa, os 
estudantes farão a atividade das páginas 44 e 
45. Eles observarão a ilustração, em áudio 
devem trocar idéias com respeito as opiniões 
opostas sobre as notícias e, depois no 
caderno responderão as questões propostas. 
 
Hoje com o auxílio do livro didático de 
matemática, os alunos farão a atividade da 
página 44. Em áudio faremos uma roda de 
conversa sobre os rótulos de embalagens: 
data de validade, informações nutricionais e 
as recomendações sobre o local de 
armazenamentos. Eles também farão a leitura 
da tabela referente às informações 
nutricionais e responderão as perguntas. 
Livro didático, tabela, internet 

4ª 

02 aulas de 
Matemática 
 
02 aulas de 
Ciências 
 
01 aula de 
História 
 
 

Grandezas e 
medidas 
 
Terra e 
Universo 
 
As questões 
históricas 
relativas às 
migrações  
 

Medidas de 
comprimento, 
massa e 
capacidade: 
estimativas, 
utilização de 
instrumentos de 
medida e 
unidades 
convencionais 
mais usuais. 
 
Calendários, 
fenômenos 
cíclicos e 
cultura. 
Os processos 
migratórios do 

(EF04MA20) Medir e estimar 
comprimentos 
 (incluindo perímetros), massas e 
capacidades utilizando unidades de 
medida padronizadas mais usuais, 
valorizando e respeitando a cultura 
local. 
 
(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. 
 
(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos 
populacionais e suas contribuições 
para a formação da sociedade 
brasileira. 

Na aula de hoje, a atividade será feita no livro 
didático de matemática na página 42. 
Os estudantes realizarão a leitura do texto e 
observarão fotografias de instrumentos para 
medir massa, que é chamada “peso” e 
responderão as questões. Em casa, farão 
uma pesquisa de produtos que são medidos 
em quilogramas, gramas, e em miligramas, 
depois farão uma lista de palavras no 
caderno. 
No livro didático interdisciplinar de ciências, 
os estudantes farão a atividade da página 31. 
Eles farão a leitura do texto sobre as 
“Invenções da passagem do tempo e no 
responderão as questões, depois 
preencherão o quadro indicando os aspectos 
das culturas cristã, islâmica e judaica. 
Hoje a atividade de história será no livro 



final do século 
xix e início do 
século xx no 
Brasil. 
 

  interdisciplinar na página 93.  
Os alunos farão a leitura do texto, comentário 
das vantagens que o Brasil oferece para 
quem imigra para o nosso país e um relato 
pessoal sobre a chegada dos imigrantes no 
Brasil. 
Fotografias, livro didático, internet, pesquisa, 
lápis, caderno. 
  

5ª 

 
04 aulas de 
Matemática 
 
 
01 aula de 
Geografia 
 
 
 
 

Probabilidade e 
estatística 
 
 
 
 
Formas de 
representação e 
pensamento 
espacial   
 
 
 
 

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. 
 
Elementos 
constitutivos 
dos mapas. 
 

(EF04MA27) Analisar dados 
apresentados em tabelas simples ou 
de dupla entrada e em gráficos de 
colunas ou pictóricos, com bases em 
informações das diferentes áreas do 
conhecimento, e produzir texto com a 
síntese de sua análise. 
(EF04GE10) Comparar tipos variados 
de mapas, identificando suas 
características, elaboradores, 
finalidades, diferenças e 
semelhanças.  
 
 

Na aula de hoje, os alunos irão fazer a 
atividade no livro didático de matemática da 
página 45. Nesta lição, os estudantes farão a 
leitura e o entendimento do texto, depois 
observarão o gráfico de barras, responderão 
as questões e no caderno transformarão as 
informações do gráfico em tabela que deve ter 
título e fonte. 
 Os estudantes farão as atividades no livro 
didático interdisciplinar de geografia das 
páginas 22 e 23. Eles observarão os 
elementos naturais das fotografias de satélite 
e os desenhos das plantas identificando em 
áudio, as diferenças dos detalhes que 
aparecem em cada uma, depois responderão 
as questões propostas. 
Imagens, internet, livro didático, lápis, 
borracha.  

6ª 

2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 

Educação 
Física 
 
 
 
 
 
 

Brincadeira e 
jogos 
 
 
 
 
 
 

(EF35EF02) planejar e utilizar 
estratégias para possibilitar a 
participação segura de todos os 
alunos em brincadeiras e jogos 
populares do indígenas e africana. 
 
(EF15AR01) Identificar e apreciar 
formas distintas das artes visuais 

Exposições de vídeos e áudio explicativos 
das atividades, jogos. Material reciclável e 
alternativo... 
Artes Visuais: Artista Giuseppe 
Arcimboldo Giuseppe Arcimboldo foi um 
pintor italiano mais conhecido por criar 
cabeças de retratos imaginativos feitas 
inteiramente de objetos como frutas, 



2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 aula 

Arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglês  

Artes Visuais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Personal 
Pronouns: I, 
You, He, She, 
It, We, You, 
They. 

tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório imagético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Oralidade; - Escrita; - Leitura; - 
Aprender a falar, escrever e ler os 
pronomes pessoais do caso reto, 
em inglês; - Fixar oralmente os 
pronomes pessoais em inglês; - 
Associá-los ao seu cotidiano. 

vegetais, flores, peixes e livros. Essas 
obras formam uma categoria distinta de 
suas outras produções. Assista ao vídeo 
do Youtube “Quintal da Cultura - 
Arcimboldo https://youtu.be/IRAcD505b68  
ATIVIDADE Inspirado no artista vamos 
desenhar uma cesta com todas as frutas 
que você lembrar. (Quem quiser pode fazer 
recorte e colagem das frutas), ou até 
mesmo imprimir, pintar, recortar e colar. 
 
- Atividades diversificadas da palavra 
escrita em inglês e traduzida para o 
português; - Exercícios de fixação do 
conteúdo para o enriquecimento do 
vocabulário do idioma, em sala online (via 
Whatsapp); - Atividade que desenvolva a 
criatividade e participação; - Internet (links 
de vídeos explicativos e áudios); 

Avaliação da semana: Avaliar a participação dos discentes, nas leituras diversificadas, pesquisas, interpretações de tabelas e imagens e 

 mapas. 

 

 


