
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA
PROFESSOR: Lucilene  Sena (Titular), Diogo (Ed. Física) e Elaine (Arte) TURMA: 4º ano A
SEMANA 14 DE: 7 a 11 de junho QUANTIDADE DE AULAS: 25h

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/área

Objetos de
conhecimento/
conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos



2ª

5h

Língua
Portuguesa

Leitura/escuta
Compartilhada

e autônoma
Oralidade

Reconstrução das
condições de

produção e recepção
de textos

Estratégia de leitura
Forma de

composição de
gêneros orais

Compreensão em
leitura

(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.
(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.
EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, utilizados
em diferentes situações e contextos comunicativos, e suas
características linguístico-expressivas e composicionais
(conversação espontânea, conversação telefônica,
entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate,
noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no
rádio e TV, aula, debate etc.).
(EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, participantes,
local e momento/tempo da ocorrência do fato noticiado.
(EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em
textos (informativos, jornalísticos, publicitários etc.).

Espera-se que os alunos sejam capazes de
realizar com autonomia as atividades que
serão realizadas através das (aulas
remotas). Atividades propostas tem como
objetivo de ampliar o vocabulário, a
ortografia, desenvolver a atenção e
melhorar a fixação do conteúdo com
atividades de leitura e compreensão de
textos e palavras ou expressões utilizadas
nas produções do gênero textual
reportagem. Espera-se que os alunos
sejam capazes de realizar com autonomia
as atividades que serão realizadas através
das (aulas remotas).
Recursos digitais, livro didático e caderno.



3ª

2h

Língua
Portuguesa

Leitura/escuta
Compartilhada

e autônoma

Produção de
textos

(escrita
compartilhada e

autônoma

Estratégia de leitura
Compreensão

Estratégia de leitura

Produção de textos

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo
uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto,
demonstrando compreensão global.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF04LP21) Planejar e produzir textos sobre temas de
interesse, com base em resultados de observações e
pesquisas em fontes de informações impressas ou
eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e
gráficos ou tabelas simples, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.

Atividades de leitura, e produção de
anúncio em jornal, tem por objetivo
contemplar o gênero textual reportagem e
ampliar o vocabulário, a ortografia,
desenvolver a atenção e melhorar a fixação
do conteúdo. Espera-se que os alunos
sejam capazes de realizar com autonomia
as atividades que serão realizadas através
das (aulas remotas). Recursos digitais, livro
didático e caderno do aluno, jornal, revista
e mídias de notícias via internet.

1h
Matemática

Álgebra
Números

Sequência numérica
recursiva formada

por múltiplos de um
número natural

Propriedades das
operações para o

desenvolvimento de
diferentes

estratégias de
cálculo com

números naturais

(EF04MA11) Identificar regularidades em sequências
numéricas compostas por múltiplos de um número natural.
(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.

As atividades propostas visam melhorar o
raciocínio lógico, fixação do conteúdo de
leitura, escrita e registro de números que
envolve cálculos de multiplicação com
números naturais e diferentes estratégias
de cálculos. Espera-se que os alunos sejam
capazes de realizar com autonomia as
atividades que serão realizadas através das
(aulas remotas).
Recursos digitais e caderno do aluno.

2h Educação Física
Jogos, brincadeiras,
esportes, ginástica,

danças e lutas.

(EF35EF02), (EF35EF03), (EF35EF06),  (EF35EF08), 
(EF35EF10),  (EF35EF11).  (EF35EF12),  (EF35EF14) e
(EF35EF15). 

Sondagem de educação física
1º Momento: Responder questionário;
2º Momento: Registrar a atividade no
caderno, tirar uma foto, e enviar no e-mail.
diogomacieldasilva@outlook.com

mailto:diogomacieldasilva@outlook.com


4ª

5h
Matemática

Geometria

Ângulos retos e não
retos: uso de
dobraduras,
esquadros e

softwares

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos em
figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros ou
softwares de geometria.

Espera-se que os alunos sejam capazes de
realizar com autonomia as atividades que
serão realizadas através das (aulas
remotas). As atividades propostas visam
melhorar o raciocínio lógico, fixação do
conteúdo com objetivo de utilizar as
relações entre os ângulos a suas
características, analisar, nomear e
comparar seus atributos, estabelecendo
relações entre as suas representações.
Recursos digitais e caderno do aluno.

5ª

3h
Matemática
Geometria

Ângulos retos e não
retos: uso de
dobraduras,
esquadros e
softwares

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos em
figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros ou
softwares de geometria.

As atividades propostas tem por objetivo
melhorar a fixação do conteúdo. Levando o
aluno a realizar comparação e associar as
diversas formas dos ângulos s e analisar,
nomear e comparar seus atributos,
estabelecendo relações entre as
representações de diversas formas de
ângulos na sua vida cotidiana . As
atividades serão através das (aulas
remotas) e espera-se que os alunos sejam
capazes de realizar com autonomia as
atividades.
Recursos digitais: livro didático, caderno do
aluno, Lápis de cor, ou giz de cera e régua.

2h
ARTE

Artes Visuais 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.

Instigar a percepção visual da criança
acerca de detalhes, composições, cores,
semelhanças e diferenças.



6ª

2h

Ciências

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.

Espera-se que os alunos sejam capazes de
realizar com autonomia as atividades que
serão enviadas através das (aulas remotas)
com leitura e interpretação de texto
relacionando e reconhecendo a
composição e a importância do solo para
seres vivos na produção de alimento e sua
sobrevivência.
Recursos: digitais, livro didático e caderno
do aluno.

1h

Geografia
O Sujeito e seu
lugar no mundo

Conexões e
escalas

Processos
migratórios no Brasil

Unidades
político-administrati

vas do Brasil

(EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas
contribuições para a formação da sociedade brasileira.

(EF04GE05) Distinguir unidades político-administrativas
oficiais nacionais (Distrito, Município, Unidade da
Federação e grande região), suas fronteiras e sua
hierarquia, localizando seus lugares de vivência.

As atividades propostas tem por objetivo
ampliar o conhecimento dos alunos e
propor uma análise de informações e
ideias quanto a distinguir unidades
político-administrativas oficiais nacionais
(Distrito, Município, Unidade da Federação
e grande região), suas fronteiras e sua
hierarquia.
Espera-se que os alunos sejam capazes de
realizar com autonomia as atividades que
serão enviadas através das (aulas remotas)
com leitura e interpretação de textos.
Recursos digitais, livro didático e caderno
do aluno.



1h

História
Transformações e

trajetórias
permanências
nas
dos grupos

humanos

Circulação
de pessoas,

produtos
e

culturas

A ação das pessoas,
grupos sociais e
comunidades no

tempo e no espaço:
nomadismo,

agricultura, escrita,
navegações,

indústria, entre
outras

A circulação de
pessoas e as

transformações no
meio natural

A invenção do
comércio e a
circulação de

produtos

(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação
do ser humano no tempo e no espaço, com base na
identificação de mudanças e permanências ao longo do
tempo.
(EF04HI02) Identificar mudanças e permanências ao longo
do tempo, discutindo os sentidos dos grandes marcos da
história da humanidade (nomadismo, desenvolvimento da
agricultura e do pastoreio, criação da indústria etc.).
(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas nos
processos de deslocamento das pessoas e mercadorias,
analisando as formas de adaptação ou marginalização.

Serão enviadas através das (aulas remotas)
atividades que envolvem leitura e
interpretação de texto informativo,
tomando como ponto de partida as
mudanças nos modos de vida de seus
habitantes ao longo do tempo, a ação das
pessoas, grupos sociais e comunidades no
tempo e no espaço.
Espera-se que os alunos sejam capazes de
realizar com autonomia as atividades
propostas.
Recursos digitais, livro didático e caderno
do aluno.

1h

Socioemocional
Leitura/escuta
Compartilhada

e autônoma

Estratégia de leitura

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo
uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos.

A atividade será via (aulas remotas). A
proposta de atividades visa melhorar a
leitura, atenção e estabelecer expectativas
em relação ao outro que vai ler, bem como
da forma de se expressar em situações de
intercâmbio oral com clareza, preocupando
ser compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de voz audível,
boa articulação e ritmo adequado,
percepção das reações e emoções

AVALIAÇÃO DA SEMANA: De acordo com a nossa nova rotina (aulas remotas) será realizada continuamente a avaliação e a participação dos alunos, os mesmos poderão
sanar suas dúvidas via mídia digital (whats App) e receberão orientações para a autocorreção, sempre no dia seguinte ao envio da atividade de acordo com a nossa nova
rotina.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Observar a assiduidade do aluno, sondar as dificuldades de execução, planejamento, separação de materiais, alternativas e as adaptações das aulas de educação
física.
ARTE: Observar o processo criativo dos estudantes e o seu desenvolvimento.




