
Escola: “ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE”

Professores:
Titular Cristina/Artes- Katia/ Inglês-          / Ed. Física: Caren Turmas     4º anos A/2021 – SEMANA 13

Semana de: 31/05 À 02/06  de 2021
Quantidade de aulas previstas:

2 de Artes , 1 aula de inglês, 2 de Educação física e  20 aulas do professor titular - totalizando 25 aulas

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/

área

Objetos de
conhecimento/

conteúdo
Habilidades Estratégias e Recursos

2ª
3  aulas
de Língua
Portuguesa

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor
literário

Estratégia de leitura

(EF15LP15) Reconhecer que os textos
literários fazem parte do mundo do
imaginário e apresentam uma dimensão
lúdica, de encantamento, valorizando-os, em
sua diversidade cultural, como patrimônio
artístico da humanidade

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação
ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras
dos sentidos, da forma e da função social do texto),
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 sobre saliências textuais, recursos gráficos,
imagens, dados da própria obra (índice, prefácio
etc.), confirmando antecipações e inferências
realizadas antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses  realizadas

LEITURA DA SEMANA

UM POR TODOS E TODOS POR UM

GIBI TURMA DA MÔNICA - (MAURÍCIO DE SOUZA)

https://www.gov.br/cgu/pt-br/educacao-cidada/programas

/upt/kit-upt/gibi_etica_com_governo.pdf

ATIVIDADE 1 – LÍNGUA  PORTUGUESA

VAMOS AO LIVRO PNLD – ÁPIS 4º ANO

● PÁGINA 157 – TECENDO SABERES

LAGARTIXAS POÉTICAS

LER COM ATENÇÃO E RESPONDER

● PÁGINA 158 – CURIOSIDADES SOBRE O CORPO

HUMANO  -   LER TEXTO E RESPONDER

----------------------------------------------------------------

https://www.gov.br/cgu/pt-br/educacao-cidada/programas/upt/kit-upt/gibi_etica_com_governo.pdf
https://www.gov.br/cgu/pt-br/educacao-cidada/programas/upt/kit-upt/gibi_etica_com_governo.pdf


2 aulas de
Matemática

GRANDEZAS E
MEDIDAS

Medidas de
comprimento,  massa
e capacidade:
estimativas,
utilização de
instrumentos de
medida e de unidades
de medida
convencionais mais
usuais

. (EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo
perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades
de  medida padronizadas mais usuais, valorizando e
respeitando a  cultura local.

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA

LIVRO PNLD NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA

● PÁGINA 104 – QUANTO MEDE?

-------------------------------------------------------------------------

A) Realizar a leitura dos textos e enunciados das
páginas citadas acima.

B) Responder individualmente às questões.
C) Enviar foto para correção via WhatsApp.

3º

2 aulas
De Língua
Portuguesa

1 aula de
Matemática

Leitura/escuta
(compartilhada  e

autônoma

GRANDEZAS E
MEDIDAS

Estratégia de leitura

----------------------
Medidas de
comprimento,
massa e
capacidade:
estimativas,
utilização de
instrumentos de
medida e de
unidades de medida
convencionais mais
usuais

(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de
um texto, identificando substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso
de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos) que  contribuem para a
continuidade do texto.

-------------------------------------------------------------

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo
perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades
de medida padronizadas mais usuais, valorizando e
respeitando a  cultura local.

ATIVIDADE 1 LÍNGUA  PORTUGUESA
-LIVRO PNLD- ÁPIS – 4º ANO

● PÁGINA 159 – LÍNGUA – USOS E
REFLEXÕES -   PRONOMES

● PÁGINA  160- RESPONDA COM ATENÇÃO
(TEMA- PRONOMES)

ACESSE O LINK ABAIXO E AMPLIE SEU
CONHECIMENTO SOBRE PRONOMES

https://youtu.be/xap-yWd0eSM
------------------------------------------------------------------
ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA -  LIVRO PNLD
NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA – 4º ANO

● PÁGINA 105  –  AS MEDIDAS DOS
PEDAÇOS DE FITA

-------------------------------------------------------------------
a)   Realizar a leitura dos textos e enunciados das

páginas citadas  acima.
b)   Responder individualmente às questões.
c)   Enviar foto para correção via WhatsApp.

https://youtu.be/xap-yWd0eSM


ARTE
2 AULAS

ARTE
Artes Visuais

ARTE
Arte Africana

ARTE
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência
de distintas matrizes estéticas e culturais das
artes visuais nas manifestações artísticas das
culturas locais, regionais e nacionais.

ARTE
Crie uma estampa africana, escolha dois
elementos para incluir na sua estampa.

4ª

2 aulas
de Língua
Portuguesa

2 aulas de
Matemática

Leitura/escuta
(compartilhada  e
autônoma

GRANDEZA E
MEDIDA

Estratégia de leitura

Medidas de
comprimento,
massa e
capacidade:
estimativas,
utilização de
instrumentos de
medida e de
unidades de medida

(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de  um
texto, identificando substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso  de
pronomes anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos) que  contribuem para a continuidade do
texto.

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo
perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades
de  medida padronizadas mais usuais, valorizando e
respeitando a  cultura local.

ATIVIDADE 1
LÍNGUA  PORTUGUESA
LIVRO PNLD   ÁPIS – 4º ANO

● PÁGINA  161 – CONTINUAREMOS A
APRENDER SOBRE

PRONOMES PESSOAIS
● Páginas 162 –  COPIE NO SEU CADERNO A

TABELA REFERENTE AOS
PRONOMES POSSESSIVOS

---------------------------------------------------------------------------

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA

LIVRO PNLD –NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA – 4º
ANO

● PÁGINA  107– CENTÍMETROS E MILÍMETRO

a) Realizar a leitura dos textos e enunciados
das páginas citadas acima.

b)  Responder individualmente às questões.
c)  Enviar foto para correção via Whatsapp.



convencionais mais
usuais

5ª

LÍNGUA
PORTUGUESA

MATEMÁTICA

História/
geografia
interdisciplinar

2 Aulas
Educação
Física

Educação física

FERIADO

Educação física

6ª

LÍNGUA
PORTUGUESA

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS

PONTE



AVALIAÇÃO DA SEMANA

- As atividades serão elaboradas pelas professoras que envolvem, leituras com diferentes focos: deleite, informar, aprender, estudar, interpretação, coleta de dados,
pesquisas, dentre outros.

- As atividades devem ser autoinstrucionais, de forma que os estudantes consigam realizá-las com o mínimo de auxílio das famílias.
- As orientações,  correções e devolutivas, quando se fizerem necessárias, serão realizadas via WHATSAPP diariamente, por meio de mensagens de texto,  vídeo

chamada, áudio, vídeo  e pelo aplicativo MEET 3 vezes por semana.
- O roteiro de atividades será  enviado aos alunos através das mídias sociais, Plataforma Prescon , Whatsapp, e-mail ou quem não tem acesso as mídias sociais serão

impressos os materiais e disponibilizado na Unidade Escolar para que o responsável possa retirar.


