
 

 

 
 

Professor: Luciléia  R.Mello. 
 

Turma: 
4º  ano. 

Semana 12-  24  a  28 de  Maio 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  

Decodificação/Fluência de leitura 

(EF35LP01). Ler e compreender, 

silenciosamente e, em seguida, em voz 

alta, com autonomia e fluência, textos 

curtos com nível de textualidade 

adequado. 

 

   
Livro de Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano.    Página 
62.   Verbete de dicionário. 
 Interpretação.  
Correções por meio de vídeos  áudios e ou 

chamadas  de  vídeos .( Google Meet 

 

 Matemática  
Figuras geométricas espaciais 

(prismas e pirâmides): 

reconhecimento, representações, 

planificações e características 

EF04MA17). Associar prismas e 

pirâmides as suas planificações, 

analisar, nomear e comparar seus 

atributos. Estabelecendo relações  

entre  as  representações  e espaciais. 

Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  
Matemática- 4º ano  página   55 
Associar  prismas  as  suas planificações . 
Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

 
 
 
 

2 aulas 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 
2aulas. 
 

Variação linguística 

(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, 

textos falados em diferentes 

variedades linguísticas, identificando 

características regionais, urbanas e 

   
Livro de Língua Portuguesa Ápis - 4º ano.    Páginas 
63  e  64  Leitura  e  interpretação  de verbetes. Uso  
da  linguagem  formal  e  informal  .   Interpretação  



 
 
 
 
 
 
 
 

3ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 aula 

 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. 

de  Blog.  
Correções  através  de vídeos  áudios e ou 

chamadas  de  vídeos .( Google Meet 

 

Matemática  
 
 
 Relações entre adição e subtração e 

entre multiplicação e divisão 

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de 

investigações, utilizando a calculadora 

quando necessário, as relações 

inversas entre as operações de adição 

e de subtração e de multiplicação e de 

divisão, para aplicá-las na resolução de 

problemas. 

Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  
Matemática- 4º ano  página   56 
 
Interação  via  WhatsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

 
Geografia  

Processos migratórios no Brasil (EF04GE02) Descrever processos 

migratórios e suas contribuições para 

a formação da sociedade brasileira. 

Livro  Interdisciplinar  Ápis -4º  ano – 
 
A  migração  e a ocupação no território brasileiro  . 
Páginas  121.- via  WhatsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos ( Google Meet). 

 
 
 
 
 
 

4ª 
 
 
 

 
1 aula 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa  

Variação linguística 

(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 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano.    Página 
65    Linguagem  formal e  informal.  
 
 Interação  via  WhatsApp,  proporcionando  

correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 

chamadas  de  vídeos .(Google Meet). 



 
 
 
 

 
 
 
 
2 aulas 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 aulas 

preconceitos linguísticos. 

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. 

 Texto -A  importância  do sol para  as  plantas. Leia 
o texto, anote informações importantes. Realize 
uma pesquisa sobre as  funções  das  partes  de  
uma  planta.  
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  

 

Ginástica Geral 

(EF35EF03)Descrever, por meio de 

múltiplas linguagens (corporal, oral, 

escrita, audiovisual), as brincadeiras e os 

jogos populares do Brasil e de matriz 

indígena e africana, explicando suas 

características e a importância desse 

patrimônio histórico cultural na 

preservação das diferentes culturas. 

 

(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 

Através do ensino a distância; 

Atividade:  Bolinhas nos  copos  

Alongamentos e Aquecimentos propostos; Atenção, 

concentração e Coordenação Motora Fina 

Aprimorar os aspectos intelectuais e motores; 

conviver, brincar, explorar, participar, expressar e 

conhecer-se. 

  

Prática 

Conforme vídeo e instruções enviadas pelo professor; 

Alongar, Aquecer e  



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. 

 

Preparar e executar a atividade; vivenciando com a 

Família, amigos ou individualmente   

 

Teórica:    

Responder questões propostas e fixar os elementos 

teóricos da prática da atividade;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ª 

1 aula  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 aulas 

Língua  
Portuguesa  
 
 

Variação linguística 

(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. 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano.    Página 
65  e 66    Linguagem  formal e  informal.  
  Interação  via  WhatsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

Matemática 
 
 
 
 
 

Relações entre adição e subtração e 

entre multiplicação e divisão 

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de 

investigações, utilizando a calculadora 

quando necessário, as relações 

inversas entre as operações de adição 

e de subtração e de multiplicação e de 

divisão, para aplicá-las na resolução de 

Livro de Matemática-  Nosso  livro de  Matemática- 
4º ano  página   57-  Operações   inversas . 
Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 



 problemas. 

1 aula História  A ação das pessoas, grupos sociais e 
comunidades no tempo e no espaço: 
nomadismo, agricultura, escrita, 
navegações,  indústria, entre outras 

(EF04HI01) Reconhecer a história 
como resultada da ação do ser 
humano no tempo e no espaço, com 
base na identificação de mudanças e 
permanências ao longo do tempo. 

Livro  Interdisciplinar  Ápis -4º  ano – 
  174- As cidades:  presente    e passado. Exercícios.  
Interações. 
Através  de vídeos ,  áudios e ou chamadas  de  
vídeos .( Google Meet). 

 
 
 
 
 
 
 

6ª 

2 aula Matemática  

Problemas de contagem 

(EF04MA08) Resolver, com o suporte 

de imagem e/ou material manipulável, 

problemas simples de contagem, 

como a determinação do número de 

agrupamentos possíveis ao se 

combinar cada elemento de uma 

coleção com todos os elementos de 

outra, utilizando estratégias e formas 

de registro pessoais. 

Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  
Matemática- 4º ano  página   60 
Resolução  de   situações  problemas através  de  
leitura  de  tabelas  com numero  de agrupamentos.  
Interação  via  WhatsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos.(Google Meet). 

 
 
1 aula 

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 
67  - Gramática - Substantivos   - Produção  textual -  
Com  Roteiro .Interação  via  WhatsApp,  
proporcionando  correções  através  de vídeos ,  
áudios e ou chamadas  de  vídeos. (Google Meet. 
Dia do  Brincar - Vídeo. 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ham4DorpAk 
 
 Grave  um  vídeo realizando uma brincadeira com 
seus familiares .  

 
2 aulas 

Arte Artes Visuais (EF15AR01) identificar e apreciar 

formas distintas das artes visuais 

tradicionais e contemporâneas, 

cultivando a percepção, o imaginário, 

Artes Visuais: Artista Ivan 

 Assista ao vídeo do you tube sobre o Artista Ivan 

Cruz 



a capacidade de simbolizar e o 

repertório imagético. 

 https://youtu.be/LLRvo9Ovt2A 

ATIVIDADE Vamos fazer a releitura da obra “ 

Pulando Corda” , de Ivan Cruz. 

 

Avaliação da semana: Compreender a  importância  do sol para  os seres vivos. 

 

 

 


