
 

 
 

Professor: Luciléia  R.Mello. 
 

Turma: 
4º  ano. 

Semana 15-  14 a  18  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 

    
Língua  
Portuguesa -2-
aulas . 
 

Construção do sistema alfabético e da 

ortografia 

(EF04LP01) Grafar palavras utilizando 

regras de correspondência fonema- -

grafema regulares diretas e 

contextuais 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano.    Página  
76   -Separação  de  Sílabas.  
Correções  através  de vídeos  áudios e ou 

chamadas  de  vídeos .( Google Meet 

 

 Matemática -3-
aulas 

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   64 
Cálculos- Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  
correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

 
 
 
 
 

 Língua  
Portuguesa -
2aulas . 
 
 

Compreensão em leitura 

(EF04LP09) Ler e compreender, com 

autonomia, boletos, faturas e carnês, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, de acordo com as 

convenções do gênero (campos, itens 

  Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano.    Página 
78 e79-    Reportagem -  Copie as  questões  em  seu  
caderno  e responda  as  perguntas   da 
Reportagem. 
Correções  através  de vídeos  áudios e ou 



 
 
 
 
 
 
 

3ª 

elencados, medidas de consumo, 

código de barras) e considerando a 

situação comunicativa e a finalidade 

do texto. 

chamadas  de  vídeos .( Google Meet 

 

Matemática -2 
Aulas. 
 
 
 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 

Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  
Matemática- 4º ano  página   65 
 Resolução  de situações  problemas  por meios    de  
situações  problemas .- Interação  via  wahtsApp,  
proporcionando  correções  através  de vídeos ,  
áudios e ou chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

 
Geografia – 1 
aula 

Relação campo e cidade (EF04GE04) Reconhecer 

especificidades e analisar a 

interdependência do campo e da 

cidade, considerando fluxos 

econômicos, de informações, de ideias 

e de pessoas.  

Livro  Interdisciplinar  Ápis -4º  ano – 
Do   campo  a  cidade- Página 144-  via  wahtsApp,  

proporcionando  correções  através  de vídeos ,  

áudios e ou chamadas  de  vídeos ( Google Meet). 

 

 
 
 
 
 
 

4ª 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 
1aula 

Compreensão em leitura 

(EF04LP09) Ler e compreender, com 

autonomia, boletos, faturas e carnês, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, de acordo com as 

convenções do gênero (campos, itens 

elencados, medidas de consumo, 

código de barras) e considerando a 

situação comunicativa e a finalidade 

   
Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano.    Página  
80  e  81. Interpretação  leitura  da     Reportagem   
do  Jornal do Joca.  
 
Correções  através  de vídeos  áudios e ou 

chamadas  de  vídeos .( Google Meet 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 aulas 

do texto. 

2 aulas de  
Ciências  

Cadeias alimentares simples 

Microrganismos 

EF04CI05) Descrever e destacar 

semelhanças e diferenças entre o ciclo 

da matéria e o fluxo de energia entre 

os componentes vivos e não vivos de 

um ecossistema. 

Alimentação dos  seres  vivos - .    Leia  o texto   
escreva  um  resumo .  Anote  em  seu caderno  as  
questões  e as  resolva. Informações  Interação  via  
wahtsApp,  proporcionando  correções  através  de 
vídeos ,  áudios e ou chamadas  de  vídeos .( Google 
Meet). 
 

Educação Física 

 

3 ao 5 ano 

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 

tematizadas na escola, adequando-as 

aos espaços públicos disponíveis 

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de 

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;  

Movimentos no quadrado (Nível 2) 



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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ª 

 Língua 
Portuguesa 
1aula 

Compreensão em leitura 

(EF04LP09) Ler e compreender, com 

autonomia, boletos, faturas e carnês, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, de acordo com as 

convenções do gênero (campos, itens 

elencados, medidas de consumo, 

código de barras) e considerando a 

situação comunicativa e a finalidade 

do texto. 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano.    Página  
82 – Interpretação  de  noticias . 
 
Correções  através  de vídeos  áudios e ou 

chamadas  de  vídeos .( Google Meet 

 

Matemática -3 
Aulas. 
 
 

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 

Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  
Matemática- 4º ano  página   66 
Situações  problemas . Interação  via  wahtsApp,  
proporcionando  correções  através  de vídeos ,  
áudios e ou chamadas  de  vídeos .( Google Meet 

 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 

Livro  Interdisciplinar  Ápis -4º  ano – 
  176-  Um   passado  rural  .  Interações. Analisando    
gráfico . 
Através  de vídeos ,  áudios e ou chamadas  de  



permanências ao longo do tempo. vídeos .( Google Meet). 

  Língua 
Portuguesa 
1aula 

Compreensão em leitura 

(EF04LP09) Ler e compreender, com 

autonomia, boletos, faturas e carnês, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, de acordo com as 

convenções do gênero (campos, itens 

elencados, medidas de consumo, 

código de barras) e considerando a 

situação comunicativa e a finalidade 

do texto. 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano.    Página  
83 –Interpretação  leitura  da     Reportagem..  
Correções  através  de vídeos  áudios e ou 

chamadas  de  vídeos .( Google Meet 

 

 Matemática -1 
Aulas. 
 
 

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 

Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  
Matemática- 4º ano  página   67 
 
Situações problemas - Interação  via  wahtsApp,  
proporcionando  correções  através  de vídeos ,  
áudios e ou chamadas  de  vídeos .( Google Meet 

 
2 aulas 

Arte Artes Visuais (EF15AR03). Reconhecer e analisar a 

influência de distintas matrizes 

estéticas e culturais das artes visuais 

nas manifestações artísticas das 

culturas locais, regionais e nacionais 

LIVRO DIDÁTICO DE ARTE “ PROJETO PRESENTE 

ARTE . - Fazer a leitura das páginas 10 e 11 2- 

Responder as questões no livro 3- No caderno faça 

um desenho da imagem da página 11. 

Avaliação da semana:    Será avaliado estratégias  de cálculos . 

 


