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Escola:E.M.ProfessorAntônioLacerdaBacellar 

Professores:Jaqueline e Claudia Turmas:4º ANOS A e B 

Semanade: 14 a 18 de Junho de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 

 
Duração

hora/aula 

Disciplina 
Práticas 
delinguagem/área 

Objetos 
deconhecimento/conteúdo 

 

Habilidades 
 

Estratégias e Recursos 

 
 
 
 
 

2ª 

4 aulas Língua Portuguesa 
 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
 
Produção de textos 
(escrita 
compartilhada e 
autônoma) 

Leitura de imagens em narrativas 
visuais  

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em 
quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e 
palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de 
balões, de letras, onomatopeias). 
 
 

 Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e 
recursos: 
Língua Portuguesa 
Livro Ápis 4º ano 
Língua Portuguesa  - 
páginas 60 a 62 – H.Q. 
(leitura). Atividades 
com gírias (linguagem 
formal e informal). 

Vídeo – linguagem 
informal. 
Escrita expontânea de 
frases. 

1 aula Inglês Parts of house: living room, 
kitchen, beroom, bathroom, attic, 
laudry, garage, etc. 

 Leitura; 
 Escrita; 
 Oralidade; 
 Aprender os nomes das partes da casa; 
ssociar o conteúdo ao seu cotidiano. 

 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 on line (via whatsapp); 
Atividade que desenvolva a criatividade e 
participação; 
 Internet (links de vídeos explicativos); 
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3ª 

5 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 medidas 
padronizadas mais usuais, valorizando e 
respeitando a cultura local. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégiaserecursos: 
Matemática: 

Atividade no livro Nosso livro de 
Matemática – página 44 –
Massa(peso) e miligrama, 
atividades. 
Vídeo sobre unidade de medida. 
Aula no meet. 
Correção e intervenção do professor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4ª 

3 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
 

Números 
 
 
 
 

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

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e 
subtração, bem como entre multiplicação e 
divisão, para ampliar as estratégias de cálculo.  
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das 
operações para desenvolver estratégias de 
cálculo. 
 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
Matemática: 
Revisão da adição com jogos on-line. 
Aula no meet. 
Correção e intervenção do professor 
 

 
2 aulas 

Língua Portuguesa 
Análise 

linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Morfologia (EF04LP06) Identificar em textos e usar na 
produção textual a concordância entre 
substantivo ou pronome pessoal e verbo 
(concordância verbal). 

 Aula síncrona 
Estratégias e recursos: 
Lingua Portuguesa – Revisão de Substantivo 
próprio. 
Vídeo – substantivo próprio e comum. 
Aula no meet 
Correção e intervenção do professor. 
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5ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Leitura/escuta 

(compartilhada e 
autônoma) 

 
Reconstrução das 

condições de produção e 
recepção de textos 

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que 
circulam em campos da vida social dos quais 
participa cotidianamente (a casa, a rua, a 
comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de 
massa e digital, reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os produziu e a 
quem se destinam. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 

  Lingua Portuguesa 
Atividade do livro Ápis – 4º 
ano – Língua Portuguesa – 
páginas 63 e 64 – linguagem 
informal. 
Atividades. 
 

 

1 aula 
 
 
 

 

Matéria e energia Misturas Transformações 
reversíveis e não 
reversíveis 

(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com 
base em suas propriedades físicas observáveis, 
reconhecendo sua composição. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
Ciências  
Pesquisa sobre Campo e Cidade. 

1 aula 
 
 
 
 
 
 
 

Números Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
multiplicação e da divisão: 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 
proporcionalidade, 
repartição equitativa e 
medida 

(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de 
divisão cujo divisor tenha no máximo dois 
algarismos, envolvendo os significados de 
repartição equitativa e de medida, utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
Matemática: 

Atividade de revisão  revisão 
 

2 aulas 
 

Educação Física 
 
 

 

Brincadeiras e jogos 
 

(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para 
possibilitar a participação segura de todos os 
alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil 
e de matriz indígena e africana. 
(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para 
possibilitar a participação segura de todos os 
alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil 
e de matriz indígena e africana. 
 

Compreender métodos dos jogos e brincadeiras 

populares associadas aos jogos de anatômia com   

melhora de reflexo e agilidade motora.  
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6ª 

 
1 aula 

 
 
 

Transformações e 
permanências nas 

trajetórias dos grupos 
humanos 

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

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

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
História/Geografia 
Livro Ápis Interdisciplinar – página 169 a 172 (As 
cidades e o comércio). 

I
L 

 
1 aula 

 
 
 

O sujeito e seu lugar no 
mundo 

Território e diversidade 
cultural 

(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência 
e em suas histórias familiares e/ou da comunidade, 
elementos de distintas culturas (indígenas, afro-
brasileiras, de outras regiões do país, latino-
americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o 
que é próprio em cada uma delas e sua contribuição 
para a formação da cultura local, regional e 
brasileira. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
História/Geografia 
Livro Ápis Interdisciplinar – 169 a 172 (As cidades 
e o comércio) 
Atividades relacionadas ao texto. 
 

1 aula 
 
 
 

Matéria e energia Misturas Transformações 
reversíveis e não 
reversíveis 

(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com 
base em suas propriedades físicas observáveis, 
reconhecendo sua composição. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
Ciências  
Pesquisa sobre as diferenças entre cidade e 
comércio. 
Preservação do Meio Ambiente. 

2 aulas Arte 
 

 

 Contextos e práticas. (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. 

 Vamos aprender a distinguir retrato pintado de 
fotografia. 

Avaliação da semana: Será feita através das aulas onlin evia Meet e das devolutivas das atividades feitas pelos alunos.  

As aulas sãorealizadas de maneiras assíncronas e síncronas. 
Síncronas: A professora fica online, à disposição dos alunos .Neste momento sãorealizados: Plantão de dúvidas referente as tividades encaminhadas na plataforma. Aulas online 
pelos aplicativos GoogleMeet e WhatsApp. 

Acompanhamento do professor pela plataforma WhatsApp das atividades encaminhadas e atendimento individualizado 

Assíncronas: Alunos e professores estão desconectados do momento atual. Não é necessário que os alunos e professores estejam conectados ao mesmo tempo para que as 

tarefas sejam concluídas e o aprendizado seja adequado. 

O aluno resolve as atividades com autonomia, as encaminha a professora para realizar a correção. 

 


