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Escola: E.M. Professor Antônio Lacerda Bacellar 

Professores: Claudia Turmas: 4º ANOS A e B 

Semana de: 31 de Agosto á 03 de Setembro de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 

 Duração 

hora/aula 

Disciplina 
        Práticas de       
linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

 
Habilidades 

 
Estratégias e Recursos 

 
 
 
 
 
2ª 

3 aulas Língua Portuguesa 
Produção de textos 

(escrita 
compartilhada e 

autônoma) 

Construção do sistema alfabético/ 
Estabelecimento de relações 
anafóricas na referenciação e 

construção da coesão 

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, com base no 
contexto da frase ou do texto 

 Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e 
recursos: 

Língua Portuguesa – 
Livro Ápis – págianas: 
100 e 101 – Gênero e 
Número; 
Vídeo – Gênero e 
Número. 

1 aula Artes visuais Matrizes estéticas e culturais (EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de 
distintas matrizes estéticas e culturais das artes 
visuais nas manifestações artísticas das culturas 
locais, regionais e nacionais. 

Conhecer e analisar o significado da arte 
plumária para os povos indígenas 
brasileiros. 

 1 aula               Inglês - Indefinite Article: A/An. - Leitura; 
- Escrita; 
- Oralidade; 
- Aprender os “Artigos Indefinidos”, em inglês, 
assim como o uso adequado de cada um deles, 
conforme as regras gramaticais; 
- Saber associá-los ao idioma materno. 
 

- Atividades diversificadas da palavra escrita 
em inglês e traduzida para o português;  
- Exercícios de fixação do conteúdo para o 
enriquecimento do vocabulário do idioma 
em sala online (via WhatsApp); 
- Atividade que desenvolva a criatividade e 
participação; 
- Internet (links de vídeos explicativos); 
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3ª 

4 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
 

Números 
 
 

Grandezas e medidas 
 

Composição e decomposição 
de um número natural de até 

cinco ordens, por meio de 
adições e multiplicações por 

potências de 10 
 

Medidas de comprimento, 
massa e capacidade: 

estimativas, utilização de 
instrumentos de medida e de 

unidades de medida 
convencionais mais usuais 

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e 
composição, que todo número natural pode ser 
escrito por meio de adições e multiplicações por 
potências de dez, para compreender o sistema de 
numeração decimal e desenvolver estratégias de 
cálculo. 
(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos 
(incluindo perímetros), massas e capacidades, 
utilizando unidades de medida padronizadas mais 
usuais, valorizando e respeitando a cultura local 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
Matemática: 
 Atividade do livro – Nosso Livro de 
Matemática – páginas: 72 e 73 (multiplicação 
e medidas). 

 1 aula Educação Física Jogos e brincadeiras  (EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e 
jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo 
aqueles de matriz indígena e africana, e recria-los 
valorizando a importância desse patrimônio 
histórico cultural. 

Individualmente os alunos construirão circuito de 
futebol, basquetebol e voleibol com fundamentos 
de embaixada, voleibol e futebol. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4ª 

3 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
 
Grandezas e medidas 
 
 
 
 
 
Números 
 
 

Medidas de comprimento, 
massa e capacidade: 

estimativas, utilização de 
instrumentos de medida e de 

unidades de medida 
convencionais mais usuais. 

Propriedades das operações 
para o desenvolvimento de 

diferentes estratégias de 
cálculo com números 

naturais 

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

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
Matemática: 
 Atividade do livro – Nosso Livro de 
Matemática – páginas: 74 e 75 
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2 aulas Língua Portuguesa 
 
Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Morfologia (EF03LP06) Identificar a sílaba tônica em palavras, 
classificando-as em oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas. 

 Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 

 Língua Portuguesa – 
Atividades do Livro Ápis – 
páginas: 106 107 – Sílaba e 
tonicidade. 

 
 
 
 
 
 
 

5ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 aula 
 

 

Língua Portuguesa 
Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Segmentação de 
palavras/Classificação de 
palavras por número de 
sílabas. 

(EF03LP06) Identificar a sílaba tônica em palavras, 
classificando-as em oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas. 
(EF03LP05) Identificar o número de sílabas de 
palavras, classificando-as em monossílabas, 
dissílabas, trissílabas e polissílabas. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 

  Lingua Portuguesa: 
 Atividade com Sílaba Tônica, Divisão silàbica. 

 

1 aula 
 
 
 

 

Ciências 
Matéria e energia 
 

Misturas (EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com 
base em suas propriedades físicas observáveis, 
reconhecendo sua composição. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
Ciências – Livro 
Interdisciplinar Ápis – 
páginas: 152 e 153. 

2 aulas 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
 
Números 

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

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e 
subtração, bem como entre multiplicação e divisão, 
para ampliar as estratégias de cálculo. 

  Aulas Síncrona/Assíncrona  
 Estratégiaserecursos: 
Matemática: 

  Atividade com divisão simples. 

1 aula 
 

Educação física Jogos e brincadeiras (EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para 
possibilitar a participação segura de todos os 
alunos em brincadeiras e jogos populares do 
Brasil e de matriz indígena e africana. 

Os alunos irão analisar os exercícios que 
construiram e suas habilidades , gravando relato 
de seu circuito. 
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6ª 

1 aula 
 
 
 

Ciências 
Terra e universo 

 

Pontos cardeais (EF04CI10) Comparar as indicações dos pontos 
cardeais resultantes da observação das sombras de 
uma vara (gnômon) com aquelas obtidas por meio 
de uma bússola. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
Ciências - bússola 
 

I
L 

1 aula 
 
 
 

Geografia 
Formas de 
representação e 
pensamento espacial 

Elementos constitutivos dos 
mapas 

(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, 
identificando suas características, elaboradores, 
finalidades, diferenças e semelhanças. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
Geografia – Ler e entender Mapas 

 
1 aula 

 
 
 

História 
Circulação de pessoas, 
produtos e culturas 

O mundo da tecnologia: a 
integração de pessoas e as 
exclusões sociais e culturais 

(EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas 
na cidade ao longo do tempo e discutir suas 
interferências nos modos de vida de seus. 
habitantes, tomando como ponto de partida o 
presente. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
História – Ler e entender Mapas 

1 aula Artes visuais 
 

Matrizes estéticas e culturais (EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de 
distintas matrizes estéticas e culturais das artes 
visuais nas manifestações artísticas das culturas 
locais, regionais e nacionais. 

Após a apreciação de diferentes tipos de penas e 
a leitura de imagens de cocar apresentados o 
estudante irá criar um cocar. 

  1 aula  Língua Portuguesa 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma 

Compreensão em leitura (EF04LP09) Ler e compreender, com 
autonomia, boletos, faturas e carnês, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
de acordo com as convenções do gênero 
(campos, itens elencados, medidas de 
consumo, código de barras) e considerando a 
situação comunicativa e a finalidade do texto 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 

Língua Portuguesa – Revisão 
de conteúdo – Folclore 
Vídeo – Chico Bento e o Saci e interpretação por 
escrito do vídeo. 

 

Avaliação da semana: Será feita através das aulas onlin evia Meet e das devolutivas das atividades feitas pelos alunos.  

As aulas sãorealizadas de maneiras assíncronas e síncronas. 
Síncronas: A professora fica online, à disposição dos alunos .Neste momento sãorealizados: Plantão de dúvidas referente as tividades encaminhadas na plataforma. Aulas online 
pelos aplicativos GoogleMeet e WhatsApp. 

Acompanhamento do professor pela plataforma WhatsApp das atividades encaminhadas e atendimento individualizado 

Assíncronas: Alunos e professores estão desconectados do momento atual. Não é necessário que os alunos e professores estejam conectados ao mesmo tempo para que as 

tarefas sejam concluídas e o aprendizado seja adequado. 

O aluno resolve as atividades com autonomia, as encaminha a professora para realizar a correção. 

 


