
PLANEJAMENTO SEMANAL PEDAGÓGICO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

   

E.M. Yoshihiko Narita

Professor: Adriana e Valkíria / Wislson (Educação Física) / Maria Kardash (Inglês) Turma: 4º ano A e B - manhã

Semana de: 14 a 18/06/2021 Quan dade de aulas previstas: 25 aulas

Dia da
semana

Duração
hora/aula

Disciplina
Prá cas de 
linguagem/área

Objetos de conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

2 aulas LP Pontuação (EF04LP01B) Pontuar corretamente textos, usando ponto final,
ponto  de  exclamação,  ponto  de  interrogação  e  re cências,
segundo as caracterís cas próprias dos diferentes gêneros.

Celular, internet,
computador,
impressora

(opcional), interação
no aplica vo de

trocas de mensagens,
caderno, lápis,

borracha e livro
didá co

LP -  pg 37,38

Matem – pg 31 ,32

Geo – pg  18, 19 

1 aula GEO Elementos cons tu vos dos mapas (EF04GE10) Comparar pos variados de mapas, iden ficando 
suas caracterís cas, elaboradores, finalidades, diferenças e 
semelhanças.

2 aulas MATEM. Medidas  de  temperatura  em  grau
Celsius:  construção  de  gráficos  para
indicar  a  variação  da  temperatura
(mínima  e  máxima)  medida  em  um
dado dia ou em uma semana

Leitura, interpretação e representação
de  dados  em  tabelas  de  dupla
entrada, gráficos de colunas simples e
agrupadas,  gráficos  de  barras  e
colunas e gráficos pictóricos

(EF04MA24)  Registrar  as  temperaturas  máxima  e  mínima
diárias,  em  locais  do  seu  co diano,  e  elaborar  gráficos  de
colunas  com as  variações  diárias  da  temperatura,  u lizando,
inclusive, planilhas eletrônicas.

(EF04MA27)  Analisar  dados apresentados em tabelas  simples
ou de dupla  entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos,
com  base  em  informações  das  diferentes  áreas  do
conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise.
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3ª

2 aulas LP Oralidade pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de aula

Forma de composição de textos 
poé cos

Classificação de palavras

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
clareza,  preocupando-se  em  ser  compreendido  pelo
interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa
ar culação e ritmo adequado.

(EF35LP31)  Iden ficar,  em  textos  versificados,  efeitos  de
sen do decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros e de
metáforas.

(EF03LP05)  Iden ficar  o  número  de  sílabas  de  palavras,
classificando-as  em  monossílabas,  dissílabas,  trissílabas  e
polissílabas.

Celular, internet, 
computador, 
impressora 
(opcional), interação 
no aplica vo de 
trocas de mensagens, 
caderno, lápis, 
borracha e livro 
didá co

LP – pg 40,41

Matem – pg 33

Hist. – pg 56, 57 

1 aula HIST A  circulação  de  pessoas  e  as
transformações no meio natura

(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo a 
intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas 
intervenções.

2 aulas MATEM. Sistema  de  numeração  decimal:
leitura,  escrita,  comparação  e
ordenação de números naturais de até
cinco ordens

Coleções

(EF04MA01)  Ler,  escrever  e  ordenar  números  naturais  até  a
ordem de dezenas de milhar.

(EF02MA02) Registrar o resultado da contagem ou es ma va
de quan dade de objetos  em coleções de  até 100-  unidades,
realizadas por meio de diferentes estratégias.

4ª
2 aulas Educação 

Física
Brincadeiras e jogos 

Ginás ca Geral

(EF35EF03)  Descrever,  por  meio  de  múl plas  linguagens
(corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras e os jogos
populares do Brasil e de matriz indígena e africana, explicando
suas caracterís cas e a importância desse patrimônio histórico-

Através do ensino a 
distância; 
Prá ca

Conforme vídeo e 
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cultural na preservação das diferentes culturas.
(EF35EF04) Recriar, individual e cole vamente, 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 prá cas corporais tema zadas na escola, adequando-as
aos espaços públicos disponíveis
(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma cole va, 
combinações de diferentes elementos da ginás ca geral 
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem 
materiais), propondo coreografias com diferentes temas do 
co diano.

instruções enviadas 
pelo professor;
Alongar, Aquecer e 
Vivenciar com a 
Família, amigos ou 
individualmente  

Teórica:
Responder 
questões propostas
Fixar os elementos 
teóricos na prá ca 
da a vidade; 

Movimentos no 
quadrado (Nível 2) 

1 aula Inglês Months of the year e Seasons: meses
do ano e estações.

READING (LEITURA) WRITING (ESCRITA). ATIVIDADE PARA

ASSOCIAR OS MESES ÀS

ESTAÇÕES DO ANO.
RECURSOS:  INTERNET,
COMPUTADOR OU

CELULAR.
Plantão de dúvidas

5ª

1 aula L.P. Classificação de palavras

Formação do leitor literário/Leitura 
mul ssemió ca

(EF03LP05)  Iden ficar  o  número  de  sílabas  de  palavras,
classificando-as  em  monossílabas,  dissílabas,  trissílabas  e
polissílabas.

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos
gráficos.

Celular,  internet,
computador,
impressora
(opcional),  interação
no  aplica vo  de
trocas de mensagens,
caderno,  lápis,
borracha  e  livro
didá co. 

2 aulas CIÊN. Misturas Transformações reversíveis e
não reversíveis

(EF04CI01) Iden ficar misturas na vida diária, com base em suas
propriedades sicas observáveis, reconhecendo sua 
composição.
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LP – pg. 42

Matem. pg.34,35 

Ciên. – pg 162, 163

2 aulas Matem. Sistema  de  numeração  decimal:
leitura,  escrita,  comparação  e
ordenação de números naturais de até
cinco ordens.

Relações  entre  adição  e  subtração  e
entre mul plicação e divisão

(EF04MA01)  Ler,  escrever  e  ordenar  números  naturais  até  a
ordem de dezenas de milhar.

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de inves gações, u lizando
a calculadora quando necessário, as relações inversas entre as
operações de adição e de subtração e de mul plicação e de
divisão, para aplicá-las na resolução de problemas.

6ª

3 aulas Matem. Composição  e  decomposição  de
números naturais

(EF03MA02)  Iden ficar  caracterís cas  do  sistema  de
numeração  decimal,  u lizando  a  composição  e  a
decomposição de número natural de até quatro ordens. 

Celular, internet, 
computador, 
impressora 
(opcional), interação 
no aplica vo de 
trocas de mensagens, 
caderno, lápis e 
borracha.

2 aulas L.P. Compreensão

Estratégia de leitura

(EF35LP03) Iden ficar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

Avaliação: será através das devolu vas, a interação é realizada nas aulas de oralidade e conforme a necessidade de cada família, ocorrendo no horário de aula e fora do
horário, pois os equipamentos u lizados pelos (as) alunos e alunas são também u lizados por seus responsáveis.

Obs.: con nuamos em aula remota, iniciamos a vidades de adaptação curricular.


