
PLANEJAMENTO SEMANAL 

ENSINO FUNDAMENTAL–ANOS INICIAIS 
 

 

                                                                                         Escola Municipal Maria Siqueira de Paula 

Professora:Luciléia Turma: 4°. Ano A 

Semana  de: 
02/08  a  06/08 

Quantidade de aulas previstas: 25 aulas. 

 

Dia da semana 
Duração 

hora/aula 

Disciplina/ Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades EstratégiaseRecursos 

2ª feira 

1 Inglês  

Oralidade; -  

Escrita; -  

Números;  

Apresentação do 
vocabulário do alfabeto e 
numerais  em inglês  

Apresentação do vocabulário do alfabeto e numerais  
em inglês.  Atividades diversificadas e vídeo aula 
explicativa  

REVISÃO 1. Alfabeto e numerais 
Para saber mais sobre o alfabeto: 
https://youtu.be/sUXR0mkfwiY 
Para saber mais sobre os numerais: 
https://www.youtube.com/watch?v=W1yjwhUublk 
Para esta atividade mande um áudio para a 
professora com a pronúncia correta. 

2 

Língua Portuguesa 

Compreensão em leitura 

EF04LP15) Distinguir fatos 
de opiniões/sugestões em 
textos (informativos, 
jornalísticos, publicitários 
etc.). 

Os Ratos e as Doninhas fábula 
Leia o texto, e no caderno responda fazendo uma 
análise de sua formatação e identificar pista de 
contextualização.  Características da fábula: 
whatsApp,impressas,  proporcionando  orientações   
através  de vídeos, áudios e ou chamadas  de  vídeos 
(Google Meet). 

Leitura/escuta 
(compartilhada  e 

autônoma 

2 

Matemática  
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. 

Observe o anúncio,  
Situação problema 
whatsApp,impressas,  proporcionando orientações   
através  de vídeos,  áudios e ou chamadas  de  vídeos 
(Google Meet). 

Grandezas e medidas 

3ª feira 
2 

Língua Portuguesa 
Compreensão em leitura 

EF04LP15) Distinguir fatos 
de opiniões/sugestões em 

Lei Maria da Penha Como surgiu a lei 

PESQUISE E RESPONDA AS QUESTÕES Leitura/escuta 
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(compartilhada  e 
autônoma 

textos (informativos, 
jornalísticos, publicitários 
etc.). 

 

2 

Matemática  
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. 

Dê a resposta exata por meio da escrita:  
whatsApp,impressas,  proporcionando orientações   
através  de vídeos,  áudios e ou chamadas  de  vídeos 
(Google Meet). 

 

1 

Geografia Unidades político-
administrativas do Brasil 

(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. 

    Recursos Naturais e Qualidade Ambiental 

O que é qualidade ambiental  
Problemas ambientais   
O que é qualidade ambiental? 
A maior parte do nosso planeta é recoberta por água, 
porém, não se pode desperdiçá-la. Por quê? 
Observe a imagem abaixo 
  De qual modo essa água está sendo poluída? O que 
poderia ser feito para evitar esse problema? 
O que são efluentes líquidos? 
O que é a maré negra? 
(Via  whatsApp ,  proporcionando  orientações   
através  de vídeos, áudios e ou chamadas  de  vídeos 
(Google Meet). 

Conexões e escalas 

4ª feira 

1 

Língua Portuguesa 

Compreensão em leitura 

EF04LP15) Distinguir fatos 
de opiniões/sugestões em 
textos (informativos, 
jornalísticos, publicitários 
etc.). 

Lei Maria da Penha (continuação) 

Leitura e interpretação (Via  whatsApp ,  
proporcionando  orientações   através  de vídeos, 
áudios e ou chamadas  de  vídeos (Google Meet). 

Leitura/escuta 
(compartilhada  e 

autônoma 

2 

Ciências 

Cadeias  alimentares  
simples 

Microorganismos  

(EF04CI07) Verificar a 
participação de 
microrganismos na 
produção de alimentos, 
combustíveis, 
medicamentos, entre 
outros. 

 
QUÍMICA DO PÃO   
Experimento: 
A função do  fermento biológico 

Vida  e  Evolução 
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       2 Educação Física 

Ginástica Geral 
 
Brincadeiras e jogos  

 

(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 

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; 

CAMPO  MINADO   (Nível 2) 

                                             
5ª feira 

1 

Língua Portuguesa 

Compreensão em leitura 

EF04LP15) Distinguir fatos 
de opiniões/sugestões em 
textos (informativos, 
jornalísticos, publicitários 
etc.). 

Descreva com suas palavras, em seu caderno, um pequeno 
texto sobre o que você entendeu pela lei Maria da Penha. 

 

Interações  de  forma presencial    e ou  remota 
(Via  whatsApp ,  proporcionando  orientações   

através  de vídeos, áudios e ou chamadas  de  vídeos 
(Google Meet). 

Leitura/escuta 
(compartilhada  e 

autônoma 

3 

Matemática 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 

responda em seu caderno: 
1- Qual total de denúncias relacionadas aos meses 

de março e abril de 2018? 
2- Qual total de denúncias relacionadas aos meses 

de março e abril de 2019?  
3- Qual total de denúncias relacionadas aos meses 

de março e abril de 2020? 
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usuais, valorizando e 
respeitando a cultura local. 

4- O que você pode concluir com esses dados, com 
relação a leitura da tabela? 

1 

História A invenção do comércio e a 
circulação de produtos 

(EF04HI06) Identificar as 
transformações ocorridas 
nos processos de 
deslocamento das pessoas e 
mercadorias, analisando as 
formas de adaptação ou 
marginalização.  

 Maria da Penha é uma mulher que "viveu pra contar a 
história". Mas não só isso: usou sua experiência e dor pra 
ajudar a modificar o futuro de outras tantas que sofreram 
(ou ainda sofrem) violência. Com isso ampliou a 
consciência sobre injustiças sofridas pelas mulheres dentro 
de casa e virou até nome de lei. Uma mulher incrível que 
vale a pena conhecer melhor! Ahhh e que ainda pode vir a 
concorrer ao Prêmio Nobel da Paz em 2017. 

 
Descreva as curiosidades que mais lhe chamaram a atenção sobre 

a história da Maria da Penha. 

Para saber mais: 
https://www.youtube.com/watch?v=nYJLueqaOXc 

 

   Interações  de  forma presencial    e ou  remota, 
através  de vídeos ,  áudios e ou chamadas  de  vídeos 
.( Google Meet). 

Circulação  de pessoas   
Adultos  e  cultura 

6ª feira 

2 Arte 

Teatro 
(EF15AR18). Reconhecer e 
apreciar formas distintas de 
manifestações do teatro 
presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a 
ver e a ouvir histórias 
dramatizadas e cultivando a 
percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e 
o repertório ficcional. 

O  CIRCO - Assista ao vídeo do youtube sobre o Circo , 
nele consta as orientações da aula. 

2 

Matemática 
 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. 

Situação problema  
(Via  whatsApp ,  proporcionando  orientações   
através  de vídeos, áudios e ou chamadas  de  vídeos 
(Google Meet). 

Grandezas  e  medidas 
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 Avaliação da Semana- A compreensão da diferença entre  fato  e opinião. 

 
 
 

1 

Língua Portuguesa 

Compreensão em leitura 

EF04LP15) Distinguir fatos 
de opiniões/sugestões em 
textos (informativos, 
jornalísticos, publicitários 
etc.). 

A Lei Maria da Penha texto 
Ouça a canção: https://youtu.be/sYBzod20HJU  

Responda em seu caderno: 
1) Qual o número da lei Maria da Penha? 
2) O que você entende por igualdade de 

gênero? Pesquise e responda. 
3) Você gostou da canção? Qual o nome da 

cantora? 
4) Em caso de emergência qual número devo 

ligar? 
5) Qual o nome da lei de violência contra a 

mulher? 
6) Quanto parágrafos possui o texto? 

 
Interações  de  forma presencial    eou  remota 
(Via  whatsApp ,  proporcionando  orientações   
através  de vídeos, áudios e ou chamadas  de  vídeos 
(Google Meet). 

Leitura/escuta 
(compartilhada  e 

autônoma 


