
 

 
 

Professor: Luciléia  R.Mello. 
 

Turma: 
4º  ano. 

Semana 13-  31 de maio a  02 de  junho  
de 2021. 
 

Quantidade de aulas previstas: 25  aulas  
 

 

Dia da 
Semana 

Duração 
Hora/aula 
 

Disciplina 
Práticas de  
Linguagem/área 

Objetos de  
Conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

 
 
 
 
 
 
 

2ª 

2-aulas . 
 

 

 

 

 

3 aulas 

   
Língua  
Portuguesa  
 Morfossintaxe 

(EF04LP07) Identificar em textos e usar 

na produção textual a concordância 

entre artigo, substantivo e adjetivo 

(concordância no grupo nominal). 

   
Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano.    Página  
68.   Substantivos  
 
Correções  através  de vídeos  áudios e ou 

chamadas  de  vídeos . Google Meet 

 

 Matemática  

Problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação e da 

divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, 

proporcionalidade, repartição 

equitativa e medida 

(EF04MA06) Resolver e elaborar 

problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação (adição 

de parcelas iguais, organização 

retangular e proporcionalidade), 

utilizando estratégias diversas, como 

cálculo por estimativa, cálculo mental 

e algoritmos. 

Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  
Matemática- 4º ano  página   61 
Resolução de  problemas   a  partir  da leitura  de 
tabela. . 
Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

 
 
 
 

2aulas . 
 

Língua  
Portuguesa -
2aulas . 
 

Morfossintaxe 
(EF04LP07) Identificar em textos e usar 

na produção textual a concordância 

entre artigo, substantivo e adjetivo 

   
Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano.    Página  
69.   Substantivos  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

3ª 

 

 

 

 

 

2aulas . 

 

 

 

1 aula. 

 (concordância no grupo nominal). Correções  através  de vídeos  áudios e ou 

chamadas  de  vídeos .( Google Meet 

 

Matemática -2 
Aulas. 
 
 
 

Problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação e da 

divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, 

proporcionalidade, repartição 

equitativa e medida 

(EF04MA06) Resolver e elaborar 

problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação (adição 

de parcelas iguais, organização 

retangular e proporcionalidade), 

utilizando estratégias diversas, como 

cálculo por estimativa, cálculo mental 

e algoritmos. 

Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  
Matemática- 4º ano  página   61 
Resolução de  problemas   a  partir  da leitura  de 
tabela. . 
Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

 
Geografia – 1 
aula 

Processos migratórios no Brasil (EF04GE02) Descrever processos 

migratórios e suas contribuições para 

a formação da sociedade brasileira. 

Livro  Interdisciplinar  Ápis -4º  ano – 
A   colonização  no  interior   do Brasil.  . Páginas  
122.- via  wahtsApp,  proporcionando  correções  
através  de vídeos ,  áudios e ou chamadas  de  
vídeos ( Google Meet). 

 
 
 
 
 
 

4ª 
 
 

 
1aula 
 
 
 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa  

Morfossintaxe 

(EF04LP07) Identificar em textos e usar 

na produção textual a concordância 

entre artigo, substantivo e adjetivo 

(concordância no grupo nominal). 

   
Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano.    Página  
70.   Substantivos Próprios  .Uso da  letra  
maiúsculas. 
 
Correções  através  de vídeos  áudios e ou 

chamadas  de  vídeos .( Google Meet 

 



 

 
 
 
 
 

2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 aulas  

Ciências  

Cadeias alimentares simples 

Microrganismos 

(EF04CI04) Analisar e construir cadeias 

alimentares simples, reconhecendo a 

posição ocupada pelos seres vivos 

nessas cadeias e o papel do Sol como 

fonte primária de energia na produção 

de alimentos. 

  Meio   ambiente  e  os impactos em uma  cadeia 
alimentar.  (Projeto meio ambiente). 
Leia  e  registre informações  importantes. 
Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 
 Para  saber  mais -https://youtu.be/VNX6dwCnCwk 

Educação Física 

 

Brincadeiras e jogos populares do 

Brasil, do mundo, de matriz indígena e 

africana; 

 

 

 

Ginástica Geral 

(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 

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de 

forma coletiva, combinações de 

diferentes elementos da ginástica geral 

(equilíbrios, saltos, giros, rotações, 

acrobacias, com e sem materiais), 

propondo coreografias com diferentes 

temas do cotidiano. 

Através do ensino a distância;  

Prática 

Conforme vídeo e instruções enviadas pelo 

professor; 

Alongar, Aquecer e Vivenciar com a Família, amigos 

ou individualmente   

Teórica:    

Responder questões propostas 

Fixar os elementos teóricos na prática da atividade; 

CORRIDA DE BOLINHAS SOBRE O PAPEL 

Avaliação da semana: Criar  ações que protegem  as cadeias alimentares ,e   assim  o  meio ambiente ! 

 


