
 

Escola: Manoel Baptista da Silva  

Professores: Adriana /Itamilias / Cleuza / Eduardo Turmas: 4º ano 

Semana 23 de 23 a 27 de agosto de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 

 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

05 aulas de 
Língua 
Portuguesa 
 
 
 
 

Leitura /escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
 
 
 
 
 
 

Compreensão em leitura 
 
 
 
 
 

(EF04LP10) Ler e compreender, com 
autonomia, cartas pessoais de reclamação, 
dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, de acordo com as convenções 
do gênero carta considerando a situação 
comunicativa e o tema/ assunto/finalidade 
do texto. 
 

Na aula de hoje, os alunos farão a 
atividade oral e escrita no livro didático 
nas páginas 116, 117 e 118.  
Eles realizarão a leitura compartilhada 
da carta pessoal de reclamação, 
observarão onde a cena se passa,                                   
depois devem tirar as dúvidas e fazer 
a interpretação do texto. 
Livro didático, lousa, giz, lápis, 
borracha. 

3ª 

02 aulas de 
Língua 
Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura /escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão em leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF04LP10) Ler e compreender, com 
autonomia, cartas pessoais de reclamação, 
dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, de acordo com as convenções 
do gênero carta considerando a situação 
comunicativa e o tema/ assunto/finalidade 
do texto.  
 
 
 
 

Livro de Língua Portuguesa: realizar 
as atividades das páginas 119 e 120. 
Fazer a leitura e a comparação das 
cartas: de reclamação e pessoal, 
identificarão a data de 
correspondência, saudação e 
destinatário, corpo do texto, 
despedida, assinatura e lembrete, 
responder as questões. 
 
 



02 aulas de 
Matemática 
 
 
 
 
 
 
01 aula  
 
 
 

Números  
 
 
 
 
 
 
 
Arte  

Propriedades das 
operações para o 
desenvolvimento de 
diferentes estratégias de 
cálculo com números 
naturais. 
 
 
Artes Visuais  

(EF04MA04) Utilizar as relações entre 
adição e subtração, bem como entre 
multiplicação e divisão, para ampliar as 
estratégias de cálculo. 
 
 
 
(EF15AR04) experimentar diferentes 
formas de expressão artística (desenho, 
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia etc.), fazendo uso sustentável de 
materiais, instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não 
convencionais 
 

Em folha impressa ou no caderno, os 
discentes farão a leitura e o registro 
dos termos da divisão (dividendo, 
divisor, quociente e resto) exata e 
inexata, depois resolverão os 
exercícios e escreverão o nome dos 
termos. 
Caderno, livro didático, lousa, lápis, 
borracha. 
Livro didático Projeto Presente de Arte 
1- Leitura das páginas 18 e 19 2- 
Desenhar um personagem fantástico 
na pág. 19, pode ser um personagem 
que você goste, mas modificado (com 
cores, formas diferentes). 

4ª 

04 aulas de 
Matemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 aula 
 
 

Probabilidade e 
estatística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação Física 

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. 
 
 
 
Brincadeiras e jogos  

(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 
síntese de sua análise. 
 
 
 
 
 
(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. 
 
 
 
 
 

As atividades de matemática serão 
realizadas no livro didático na página 
81. Os alunos farão a leitura 
compartilhada das informações de 
dados em um gráfico de colunas, 
depois de tirarem as dúvidas, eles 
construirão uma tabela com as 
informações apresentadas no gráfico 
contendo título, informações e fonte. 
Tabelas, livro didático, régua, lápis, 
borracha. 
Exposições de vídeos e áudios 
explicativos das atividades, jogos. 
Material reciclável e alternativos. 



5ª 
 

01 aula de 
História 
 
 
 
 
 
 
02 aulas de 
Ciências 
 
 
 
 
 
 
 
01 aula  
 
 
 
 
 
 
 
 
01 aula  
 
 

As questões 
históricas 
relativas às 
migrações. 
 
 
 
 
Vida e evolução   
 
 
 
 
 
 
 
 
Arte  
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação Física 

Os processos 
migratórios para a 
formação do Brasil: os 
grupos indígenas, a 
presença portuguesa e a 
diáspora forçada dos 
africanos. 
 
Cadeias alimentares 
simples    
 
 
 
 
 
 
 
Artes Visuais  
 
 
 
 
 
 
 
 
Brincadeiras e jogos 

(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos 
populacionais e suas contribuições para a 
formação da sociedade brasileira. 
(EF04CI04) Analisar e construir cadeias 
alimentares simples, reconhecendo a 
posição ocupada pelos seres vivos nessas 
cadeias e o papel do Sol como fonte 
primária de energia na produção de 
alimentos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
(EF15AR04) experimentar diferentes 
formas de expressão artística (desenho, 
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia etc.), fazendo uso sustentável de 
materiais, instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não 
convencionais. 
 
(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. 
 
 

No livro didático interdisciplinar de 
história, os alunos realizarão as 
atividades da página 113. Eles farão a 
leitura em áudio do texto, comentários, 
observarão o banco de palavras e 
produzirão um pequeno texto. 
Hoje a aula será feita no livro didático 
interdisciplinar de ciências na página 
78.  Observar as imagens e  
Completar os esquemas de cadeias 
alimentares formadas pelo grupo de 
seres vivos. Elaborar uma frase que 
descreva a relação alimentar referente 
às imagens. 
Internet, livro didático, imagens. 
Caderno, livro didático, lousa, lápis, 
borracha. 
Livro didático Projeto Presente de Arte 
1- Leitura das páginas 18 e 19 2- 
Desenhar um personagem fantástico 
na pág. 19, pode ser um personagem 
que você goste, mas modificado (com 
cores, formas diferentes). 
 
 
 
Exposições de vídeos e áudios 
explicativos das atividades, jogos. 
Material reciclável e alternativos. 



6ª 

03 aulas de 
Matemática 
 
 
 
 
 
 
 
01 aula de 
Geografia 
 
 
 
 
 
 
01 aula  
 
 
 

Probabilidade e 
estatística 
 
 
 
 
 
 
 
Conexões e 
escalas 
 
 
 
 
 
 
Inglês  
 

Coleta, classificação e 
representação de dados 
de pesquisa realizada. 
 
 
 
 
 
 
Unidades político-
administrativas do Brasil. 
 
 
 
 
 
 
School objects: Pen, 
pencil, colored pencil, 
schoolbag, eraser, 
sharpener, ruler, 
scissors, chair, desk, 
pencil case, glue, 
blackboard, etc. 
 
 

(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo 
variáveis categóricas e numéricas e 
organizar dados coletados por meio de 
tabelas e gráficos de colunas simples ou 
agrupadas, com e sem uso de tecnologias 
digitais. 
 
 
 
(EF04GE03) Distinguir funções e papeis 
dos órgãos do poder público municipal e 
canais de participação social na gestão do 
Município, incluindo a Câmara de 
Vereadores e Conselhos Municipais. 
 
 
 
Leitura; - Oralidade; - Escrita; - Saber ler, 
escrever e falar os nomes dos objetos de 
escola em inglês; - Fixar o conteúdo 
relacionado às ilustrações; - Perceber a 
correspondência entre os conteúdos 
 
 
 

Com o auxílio do livro didático, os 
estudantes farão as atividades da 
página 82. Eles irão ler o texto e a 
tabela que traz informações a respeito 
do consumo de energia da casa das 
pessoas, depois, eles pesquisarão na 
conta de luz o consumo total em 
quilowatts-hora e responderão às 
questões.  
No livro didático interdisciplinar de 
geografia, os alunos realizarão as 
atividades da página 51. Eles farão a 
leitura do texto, as funções do poder 
Executivo, Legislativo e Judiciário, 
farão comentários sobre os direitos e 
deveres do cidadão e responderam as 
perguntas. 
Internet, vídeo, livro didático, tabela. 
Atividades diversificadas da palavra 
escrita em inglês e traduzida para o 
português; Exercícios de fixação do 
conteúdo para o enriquecimento do 
vocabulário do idioma; Atividade que 
desenvolva a criatividade e 
participação; Internet (links de vídeos 
explicativos e áudios). 

Avaliação da semana: Avaliar a participação dos discentes, nas leituras diversificadas, pesquisas, interpretações de pintura, imagens e mapas. 

 

 

 


