
 

PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

Escola: Manoel Baptista da Silva 

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

Semana 11: de 17 a 21maio de 21/ 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 
 
 
 
 
 

Leitura/escuta 
(Compartilhada 
e autônoma) 
 
 
 
 

Compreensão em leitura 
 
 
 
 
 

(EF04PL15) Distinguir fatos de 
opiniões / sugestões em textos 
(informativos, jornalísticos, 
publicitários etc.) 
 
 
 

No livro didático de Língua Portuguesa, os alunos farão 
a atividade da página 58.  
Os estudantes realizarão a leitura sobre as variedades 
lingüísticas (verbete de dicionário e texto informativo), 
farão comentários     através do áudio, identificarão a 
linguagem formal e informal dos textos e responderão as 
questões. No caderno, eles encontrarão o significado de 
outras palavras no dicionário. 
Internet, livro didático, lápis, borracha, dicionário. 

3ª 

02 aulas de  
Português 
 
03 aulas de 
Matemática 
 
 
 
 
 
 

Leitura /escuta 
(compartilhada 
e autônoma) 
 
Números 
 

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

(EF35PL01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e fluência, 
textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 
(EF04MA04) Utilizar a relações 
entre adição e subtração, bem 
como multiplicação e divisão, para 
ampliar as estratégias de cálculo. 
 
 

A aula de hoje será realizada no livro didático de 
Português na página 59. 
Os estudantes farão a leitura do gênero textual “diário”, 
identificarão através do áudio o tipo de linguagem 
(formal ou informal), depois assinale a alternativa correta 
e responda a questão proposta. 
 
No livro didático de matemática, os alunos farão a 
atividade da página 46.  Eles realizarão a leitura do 
texto, observarão o quadro incompleto e devem 
preenchê-lo à medida que resolvem as situações-



 
 
 

problema em cada item. 
Tabela, internet, livro didático 
 

4ª 

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

Números 
 
 
 
 
 
 
 
Matéria e 
energia 
 
 
 
 
 
As questões 
históricas às 
migrações 
 
 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
multiplicação e da divisão: 
adição de parcelas, iguais, 
configuração retangular, 
proporcionalidade, 
repartição equitativa e 
medida. 
 
Transformações 
reversíveis e não 
reversíveis. 
 
 
Os processos migratórios 
do final do século xix e 
início do século xx no 
Brasil. 
 

(EF04MA03) Resolver e elaborar 
problemas com números naturais 
envolvendo adição e subtração, 
utilizando estratégias diversas 
como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos. 
 
(EF04CI03) Concluir que algumas 
mudanças causadas por 
aquecimento ou resfriamento são 
reversíveis (como as mudanças de 
estado físico da água) e outras não 
(como o cozimento do ovo, a 
queima de papel etc.) 
 
(EF04HI10) Analisar diferentes 
fluxos populacionais e suas 
contribuições para a formação da 
sociedade brasileira. 
 

Na aula de hoje, os discentes farão as atividades no livro 
didático da página 47. Iniciaremos a aula com a leitura 
feita através do áudio pelo professor, os alunos devem 
fazer questionamentos e tirar as dúvidas, observar as 
tabelas e depois realizar os cálculos para resolver os 
problemas do campo aditivo. 
 
Hoje a aula de ciências será realizada no caderno, os 
alunos farão o registro do texto sobre “Os estados físicos 
da água”, a leitura compartilhada, os comentários e 
depois responderam as atividades propostas (complete 
as lacunas com o banco de palavras, e responda as 
perguntas.) 
No livro didático interdisciplinar de história, os alunos 
farão a atividade da página 96. Eles realizarão a leitura 
do mapa e do gráfico sobre o fluxo migratório do século 
xix e xx. No mapa, os estudantes identificarão o título, a 
legenda e os imigrantes que se instalaram no Brasil. E 
no gráfico, eles identificarão a quantidade de imigrantes 
e o período que entrou o maior número deles no Brasil.   
Mapa, tabela, internet, gráfico, livro didático, lápis de cor. 

5ª 

04 aulas de 
Matemática 
 
01 aula de 
Geografia 
 
 
 
 
 
 

Álgebra 
 
 
Formas de 
representação e 
pensamento 
espacial 
 
 
 
 
 
 

Relações entre adição e 
subtração e entre 
multiplicação e divisão. 
 
Sistema de orientação 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF04MA13) Reconhecer, por 
meio de investigações, utilizando a 
calculadora quando necessários, 
as relações inversas entre as 
operações de adição e de 
subtração e de multiplicação e de 
divisão, para aplicá-las na 
resolução de problemas. 
(EF04GE10) Comparar tipos 
variados de mapas, identificando 
suas características, elaboradores, 
finalidades, diferenças e 
semelhanças. 

 
No livro didático de matemática, os alunos farão a 
atividade da página 48.  
Após a leitura compartilhada do texto, a observação dos 
cálculos apresentados os estudantes devem ouvir a 
explicação do professor através do áudio e explicar com 
suas palavras os procedimentos utilizados nos cálculos. 
Também reconhecerão as relações inversas entre 
adições e subtrações nos exercícios. 
A aula de geografia será no livro didático interdisciplinar 
na página 32. 
 
 



 
 

 
Os discentes observarão a fotografia na visão vertical do 
prédio, identificarão a escala e quantas vezes ela foi  
 Reduzida para caber no papel, farão relatos sobre o 
tamanho do prédio na realidade e representarão o 
comprimento dele na realidade. 
Fotografia, livro didático, lápis, borracha. 
 

6ª 

2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 

2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 

1 aula 

Educação 
Física 
 
 
 
 
 
 
Arte 
 
 
 
 
 
 
 
Inglês 
 
 

Brincadeira e jogos 
 
 
 
 
 
 
 
Artes Visuais 
 
 
 
 
 
 
 
- My Family: Relati-ves 
and Parents. 
 

(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 tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a 
percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético. 
 
- Oralidade; - Escrita; - Leitura; - 
Saber falar, ler e escrever os 
nomes dos “Rela-tives” e 
“Parents” em inglês: - Fixar 
oralmente os nomes dos 
membros da fa-mília e associá-
los ao seu cotidiano. 

Exposições de vídeos e áudio explicativos das 
atividades, jogos. Material reciclável e alternativo. 
 
Artes Visuais: Tarsila do Amaral Tarsila do Amaral 
foi uma pintora e desenhista brasileira, uma das 
artistas centrais da pintura brasileira e da primeira 
fase do Movimento modernista brasileiro, nasceu em 
Capivari-São Paulo. Assista ao vídeo do Youtube que 
mostra a Tarsila criança percorrendo por dentro de 
suas obras de arte, onde tem vida. 
https://youtu.be/XcfL65WyfKo  ATIVIDADE vamos 
fazer a releitura da obra “Pau Brasil “(lembrando que 
na releitura, você vai desenhar a obra de arte do seu 
jeito, RELEITURA NÃO É CÓPIA). 
 
- 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.  

 

 

 


