
Escola: “ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE”

Professores:
Titular Cristina/Artes- Katia/ Inglês-          / Ed. Física: Caren Turmas     4º anos A/2021 – SEMANA 18

Semana de: 20 DE JULHO À 23 DE JULHO   de 2021
Quantidade de aulas previstas:

2 de Artes , 1 aula de inglês, 2 de Educação física e  20 aulas do professor titular - totalizando 25 aulas

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/

área

Objetos de
conhecimento/

conteúdo
Habilidades Estratégias e Recursos

2ª 3  aulas
de Língua
Portuguesa

2 aulas de
Matemática



3º

2 aulas
De Língua
Portuguesa

Leitura/escuta
(compartilhada  e

autônoma)

Formação do leitor
literário

ESTRATÉGIA DE
LEITURA

compreensão

(EF15LP15) Reconhecer que os textos
literários fazem parte do mundo do
imaginário e apresentam uma dimensão
lúdica, de encantamento, valorizando-os, em
sua diversidade cultural, como patrimônio
artístico da humanidade

(EF15LP03) Localizar informações explícitas
em textos.

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto,
demonstrando compreensão global.

LEITURA DA SEMANA - HQ
CORONAVÍRUS UMA BATALHA INTERNA
(Elton Jhon Santos Silva)
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592
c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_9face53a557448e696
7e43d1433fa38e.pdf

ATIVIDADE 1 – LÍNGUA  PORTUGUESA
VAMOS AO LIVRO PNLD – ÁPIS 4º ANO

PÁGINA 209 – LEITURA – PARTE 3 – CONTO
“O JABUTI E A FRUTA”

PÁGINA  210 – COMPREENSÃO DO TEXTO ATÉ
QUESTÃO 3

PARTE 4 – LEITURA DO FIM DA HISTÓRIA

● PÁGINAS  211 E  212  - COMPREENSÃO
DO TEXTO

LINGUAGEM E CONSTRUÇÃO DO TEXTO

------------------------------------------------------------------

https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_9face53a557448e6967e43d1433fa38e.pdf
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_9face53a557448e6967e43d1433fa38e.pdf
https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_9face53a557448e6967e43d1433fa38e.pdf


1 aula de
Matemática números

Números racionais:
representação
decimal
para escrever
valores do  sistema
monetário
brasileiro

(EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema
de numeração decimal podem ser estendidas para
a representação decimal de um número racional e
relacionar décimos e centésimos com a
representação do sistema monetário brasileiro.

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA
LIVRO PNLD

NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA – 4º ANO

PÁGINA 133 – QUADRO DE ORDENS E CLASSES
(REPRESENTAÇÃO DECIMAL)

● PÁGINA 134 –  DÉCIMO, CENTÉSIMO E
MILÉSIMO

ESCREVA NO SEU CADERNO EM CAIXA ALTA AS
PALAVRAS

a)   Realizar a leitura dos textos e enunciados das
páginas citadas  acima.

b)   Responder individualmente às questões.
c)   Enviar foto para correção via WhatsApp.

ARTE
2 AULAS

ARTE ARTE ARTE ARTE

ATIVIDADE 1  -  LÍNGUA  PORTUGUESA
LIVRO PNLD   ÁPIS – 4º ANO

● PÁGINA  213 – DESAFIO 2 – PARTES DO
TEXTO



4ª

2 aulas
de Língua
Portuguesa

2 aulas de
Matemática

Produção de
textos
(escrita
compartilhada e
autônoma)

--------------------------

números

Planejamento de
texto/

Progressão
temática e

paragrafação

--------------------------

Números racionais:
representação
decimal
para escrever
valores do  sistema
monetário
brasileiro

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas
e de acordo com as
características do gênero textual.

(EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema
de  numeração decimal podem ser estendidas para
a  representação decimal de um número racional e
relacionar décimos e centésimos com a
representação do sistema monetário brasileiro.

o SITUAÇÃO INICIAL
o COMPLICAÇÃO OU CONFLITO
o CLÍMAX
o DESFECHO

-------------------------------------------------------------------------

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA

LIVRO PNLD –   NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA
– 4º ANO

● PÁGINA  135 –  EXERCITANDO
(REPRESENTAÇÃO DECIMAL)

---------------------------------------------------------------------------
AULA ONLINE PELO APLICATIVO MEET

-------------------------------------------------------------
a) Realizar a leitura dos textos e enunciados

das páginas citadas acima.
b)  Responder individualmente às questões.
c)  Enviar foto para correção via Whatsapp.

5ª

LÍNGUA
PORTUGUESA

-----------------------

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

----------------------

Estratégia de leitura

--------------------------

(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de
um texto, identificando substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso
de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos) que contribuem para a
continuidade do texto.

ATIVIDADE 1 –LÍNGUA  PORTUGUESA
LIVRO PNLD  -  ÁPIS – 4º ANO

● PÁGINA 214 - PALAVRAS DE LIGAÇÃO
ESQUEMA – CONTO

-------------------------------------------------------------------



MATEMÁTICA

História/
geografia
interdisciplinar

2 Aulas
Educação
Física

Grandezas e
medidas

-------------------------

Circulação
de pessoas,
produtos
e culturas

____________

Educação física
esporte

Medidas de
comprimento,
massa e
capacidade:
estimativas,
utilização de
instrumentos de
medida e de
unidades de medida
convencionais mais
usuais
--------------------------

A circulação de
pessoas  e as
transformações no
meio natural

________________

Esportes de campo
e taco

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos
(incluindo  perímetros), massas e capacidades,
utilizando unidades de  medida padronizadas mais
usuais, valorizando e respeitando a  cultura local.

------------------------------------------------------------------

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

Educação física

(EF35EF05) Experimentar e fruir diversos tipos de
esportes de campo e taco, rede/parede e invasão,
identificando seus elementos comuns e criando
estratégias individuais e coletivas básicas para sua
execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo
protagonismo.

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA
LIVRO PNLD – NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA
4º ANO

● PÁGINA 136 – OUTRAS UNIDADES DE
MEDIDA (PROBLEMAS COM DIFERENTES
SIGNIFICADOS DA MULTIPLICAÇÃO E
DIVISÃO)

---------------------------------------------------------------------------

ATIVIDADE 3 – INTERDISCIPLINAR/GEOGRAFIA
LIVRO PNLD – ÁPIS – INTERDISCIPLINAR  (C/H/G) –
4º ANO

● PÁGINA 216   E 217  – EXTRAÇÃO –
RECURSOS NATURAIS
(CONTINUAÇÃO)

-------------------------------------------------------------------------

.Educação Física:

- Conceitos dos esportes de campo e taco
- Conhecendo o Críquete e o beisebol
- Atividade prática: boliche taco



------------------------------------------------------------------------

A) Realizar a leitura dos textos e enunciados das
páginas citadas acima.

B) Responder individualmente às questões.

C) Enviar foto para correção via WhatsApp

6ª

LÍNGUA
PORTUGUESA

MATEMÁTICA

--------------------

INTERDISCIPLINAR
(c/h/g)

Leitura/escuta
(compartilhada  e
autônoma)

--------------------------

GRANDEZAS E
MEDIDAS

--------------------------

Conexões e

escalas

--------------------------

Compreensão

-------------------------------

Medidas de
comprimento,  massa e
capacidade:
estimativas,
utilização de
instrumentos de
medida e de unidades
de medida
convencionais mais
usuais
-------------------------------

Unidades político
administrativas do
Brasil

-------------------------

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto,
demonstrando compreensão global.

--------------------------------------------------------------------------

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos
(incluindo perímetros), massas e capacidades,
utilizando unidades de medida padronizadas mais
usuais, valorizando e respeitando a  cultura local.

-----------------------------------------------------------------

(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.

ATIVIDADE 1 – LÍNGUA PORTUGUESA
LIVRO PNLD   ÁPIS – 4º ANO
- PÁGINA  217   –  LEITURA PARA SABER MAIS

ESCOLHA UM DOS ANIMAIS APRESENTADOS NO
TEXTO. GRAVE  UM ÁUDIO E ENVIE PARA A
PROFESSORA

-------------------------------------------------------------------------

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA
LIVRO PNLD –
NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA -  4º ANO

- PÁGINA 137 – MAIS UNIDADES DE MEDIDA

ATIVIDADE 3 – CIÊNCIAS
PNLD ÁPIS – INTERDISCIPLINAR (C/H/G) – 4º ANO

● PÁGINA 48 E 49  – AS UNIDADES POLÍTICO
ADMINISTRATIVAS



AULA ONLINE PELO APLICATIVO MEET
-----------------------------------------------------------------------------

A) Realizar a leitura dos textos e enunciados
das  páginas citadas acima.

B) Responder individualmente às questões.
C) Enviar foto para correção via WhatsApp.

AVALIAÇÃO DA SEMANA

- As atividades serão elaboradas pelas professoras que envolvem, leituras com diferentes focos: deleite, informar, aprender, estudar, interpretação, coleta de dados,
pesquisas, dentre outros.

- As atividades devem ser autoinstrucionais, de forma que os estudantes consigam realizá-las com o mínimo de auxílio das famílias.
- As orientações,  correções e devolutivas, quando se fizerem necessárias, serão realizadas via WHATSAPP diariamente, por meio de mensagens de texto,  vídeo

chamada, áudio, vídeo  e pelo aplicativo MEET 3 vezes por semana.
- O roteiro de atividades será  enviado aos alunos através das mídias sociais, Plataforma Prescon , Whatsapp, e-mail ou quem não tem acesso as mídias sociais serão

impressos os materiais e disponibilizado na Unidade Escolar para que o responsável possa retirar.


