
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO LACERDA BACELLAR 

Nome do aluno: Data: 09/08/2021 Semana: 21 

  

Professor: Claudia  Turmas: 4 ºanos A /B  

Componentes Curriculares: Língua Portuguesa  Entregar: fotos das atividades para professora  

ATIVIDADES ADAPTADAS 

Habilidade: (EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas 
iniciais, mediais e finais 

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO LACERDA BACELLAR 

Nome do aluno: Data: 10/08/2021 Semana: 20 

  

Professor: Claudia  Turmas: 4 ºanos A /B  

Componentes Curriculares: Matemática  Entregar: fotos das atividades para professora  

ATIVIDADES ADAPTADAS 

Habilidade: (EF01LP18) Registrar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cantigas, 
quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto 

 

 



 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO LACERDA BACELLAR 

Nome do aluno: Data: 11/08/2021 Semana: 20 

  

Professor: Claudia  Turmas: 4 ºanos A /B  

Componentes Curriculares: Matemática  Entregar: fotos das atividades para professora  

ATIVIDADES ADAPTADAS 

Habilidade: (EF01LP18) Registrar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cantigas, 
quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto 

 



 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO LACERDA BACELLAR 

Nome do aluno: Data: 12/08/2021 Semana: 20 

  

Professor: Claudia  Turmas: 4 ºanos A /B  

Componentes Curriculares: Matemática  Entregar: fotos das atividades para professora  

ATIVIDADES ADAPTADAS 

Habilidade: (EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em 
diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem 
ordem, mas sim código de identificação. 

 



 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO LACERDA BACELLAR 

Nome do aluno: Data: 13/08/2021 Semana: 20 

  

Professor: Claudia  Turmas: 4 ºanos A /B  

Componentes Curriculares: Matemática  Entregar: fotos das atividades para professora  

ATIVIDADES ADAPTADAS 

Habilidade: (EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em 
diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem 
ordem, mas sim código de identificação. 

 

 


