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Dia da 
semana 

Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/á
rea 

Objetos de conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

2 aulas LP Pontuação (EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, 
adequadamente, na escrita ponto final, de 
interrogação, de exclamação, dois-pontos e 
travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em 
enumerações e em separação de vocativo e de 
aposto. 

Interação no aplicativo de trocas de 
mensagens utilizando celular, 
internet, computador ou outro 
equipamento   que o aluno tenha 
disponibilidade, impressora 
(opcional), caderno, lápis, borracha e 
livro didático 
Matem – pg  
Geo. – pg 192 

1 aula GEO Degradação da natureza (EF04GE11) Identificar as características das 
paisagens naturais e antrópicas (relevo, cobertura 
vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem 
como a ação humana na conservação ou 
degradação dessas áreas. 

2 aulas MATEM. Propriedades das operações para o 
desenvolvimento de diferentes 
estratégias de cálculo com números 
naturais 

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com 
números naturais envolvendo adição e subtração, 
utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo 
mental e algoritmos, além de fazer estimativas do 
resultado. 

3ª 

2 aulas LP Construção do sistema alfabético/ 
Convenções da escrita 

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como 
ortografia, regras básicas de concordância nominal e 
verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, 
ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e 
pontuação do discurso direto, quando for o caso. 

Interação no aplicativo de trocas de 
mensagens utilizando celular, 
internet, computador ou outro 
equipamento   que o aluno tenha 
disponibilidade, impressora 
(opcional), caderno, lápis, borracha e 
livro didático 
Matem – pg  
Hist. – pg 60 

1 aula HIST O surgimento da espécie humana no 
continente africano e sua expansão 
pelo mundo 

(EF04HI09) Identificar as motivações dos processos 
migratórios em diferentes tempos e espaços e 
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avaliar o papel desempenhado pela migração nas 
regiões de destino. 

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

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas 
envolvendo diferentes significados da multiplicação 
(adição de parcelas iguais, organização retangular e 
proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, 
como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 

4ª 

 Ed. Física Brincadeiras e jogos  
 

Ginástica Geral 
 

(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 
 

 Inglês Winter (inverno). Vocabulário Writing (escrita) e Reading (leitura). EXERCÍCIO DE ASSOCIAÇÃO DE IMAGENS E 

PALAVRAS COM VOCABULÁRIO SOBRE INVERNO. 
RECURSOS: INTERNET, COMPUTADOR OU 

CELULAR. 

 Arte  s/ professor  

 
5ª 

1 aula L.P. Conhecimento das diversas grafias do 
alfabeto/ Acentuação 

EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) 
em paroxítonas terminadas em -i(s), -l, -r, -ão(s). 

Interação no aplicativo de trocas de 
mensagens utilizando celular, 
internet, computador ou outro 
equipamento   que o aluno tenha 
disponibilidade, impressora 
(opcional), caderno, lápis, borracha e 
livro didático  
Matem. pg.  
Ciên. – pg 195 

2 aulas  CIÊN. Microrganismos (EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das 
formas de transmissão de alguns microrganismos 
(vírus, bactérias e protozoários), atitudes e medidas 
adequadas para prevenção de doenças a eles 
associadas. 

2 aulas Matem. Medidas de comprimento, massa e 
capacidade: estimativas, utilização de 

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos 
(incluindo perímetros), massas e capacidades, 
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instrumentos de medida e de unidades 
de medida convencionais mais usuais. 

utilizando unidades de medida padronizadas mais 
usuais, valorizando e respeitando a cultura local. 

6ª 

3 aulas Matem. 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 

(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. 

Interação no aplicativo de trocas de 
mensagens utilizando celular, 
internet, computador ou outro 
equipamento   que o aluno tenha 
disponibilidade, impressora 
(opcional), caderno, lápis, borracha  

2 aulas L.P. Estratégia de leitura (EF15LP03) Localizar informações explícitas em 
textos. 

Avaliação: será através das devolutivas, 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 utilizados pelos (as) alunos e alunas são também utilizados por seus responsáveis. 

Obs.: continuamos em aula remota, iniciamos atividades de adaptação curricular. 

 


