
PLANEJAMENTO SEMANAL 

ENSINO FUNDAMENTAL–ANOS INICIAIS 
 

 

                                                                                         Escola Municipal Maria Siqueira de Paula 

Professora:Luciléia Turma: 4°. Ano A 

Semana  de: 09/08  a  13/08 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas. 

 

Dia da semana 
Duração hora/aula 

Disciplina/Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades EstratégiaseRecursos 

2ª feira 

1 Inglês 

Oralidade; -  

Escrita; -  

Números;  

Apresentação do 
vocabulário do alfabeto 
e numerais  em inglês  

Apresentação do 
vocabulário do alfabeto e 
numerais  em inglês.  
Atividades diversificadas e 
vídeo aula explicativa  

REVISÃO 2. Alfabeto e 
numerais 

 Observe as letras do 
alfabeto e pronuncie, em
seguida, Observe as 
figuras, procure a palavra 
no dicionário de inglês e 
escreva nos Espaços 
abaixo da figura. Após 
escrever todas as palavras 
e, soletre em voz alta para 
que você Pratique o 
alfabeto em inglês 
Numerais:  
RELACIONE O NUMERAL 
AO NOME E DEPOIS 
PINTE. 

2 

Língua Portuguesa  

Morfologia 

(EF04LP08) Reconhecer 
e grafar, corretamente, 
palavras derivadas com 
os sufixos -agem, -oso, -
eza, -izar/-isar (regulares 
morfológicas). 

Livro  de  Língua  
Portuguesa -  Substantivos  
Abstratos  e  primitivos-  
Págianas :91  e  92. 
whatsApp,impressas,  
proporcionando  

Análise linguística/ 
semiótica 

(Ortografização 
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orientações   através  de 
vídeos, áudios e ou 
chamadas  de  vídeos 
(Google Meet). 

2 

Matemática  

Medidas de comprimento, 
massa e capacidade: 

estimativas, utilização de 
instrumentos de medida e 

de unidades de medida 
convencionais mais usuais 

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

Interpretar informações  
envolvendo  medidas  de 
capacidade. Livro de  
Matematica ,”  Nosso  
Livro  de Matemática  -
página 73.  Interações  de  
forma presencial    e ou  
remota. 
whatsApp,impressas,  
proporcionando 
orientações   através  de 
vídeos,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos 
(Google Meet). 

Grandezas e medidas 

3ª feira 

2 

Língua Portuguesa 

Morfologia 

(EF04LP08) Reconhecer 
e grafar, corretamente, 
palavras derivadas com 
os sufixos -agem, -oso, -
eza, -izar/-isar (regulares 
morfológicas). 

Livro  de  Língua  
Portuguesa -  Substantivos  
Abstratos  e  primitivos-  
Págianas :93  e  94. 
Interações  de  forma 
presencial    e ou  remota. 
whatsApp,impressas,  
proporcionando  
orientações   através  de 
vídeos ,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos 
(Google Meet). 

Análise linguística/ 
semiótica 

(Ortografização 

2 

Matemática  
Medidas de comprimento, 

massa e capacidade: 
estimativas, utilização de 

instrumentos de medida e 
de unidades de medida 

convencionais mais usuais 

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

Interpretar informações  
envolvendo  medidas  de 
capacidade. Livro de  
Matematica ,”  Nosso  
Livro  de Matemática  -
página 74.  Interações  de  
forma presencial    e ou  
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e respeitando a cultura 
local. 

remota. 
whatsApp,impressas,  
proporcionando 
orientações   através  de 
vídeos,  áudios e ou 
chamadas  de  vídeos
(Google Meet). 

1 

Geografia Unidades político-
administrativas do Brasil 

(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. 

   As  regiões  brasileira –
Região  Sudeste. 
 Livro  Interdisciplinar   
páginas 54  e  55 .
Interações  de  forma 
presencial    e ou  remota.
(Via  whatsApp ,  
proporcionando  
orientações   através  de 
vídeos, áudios e ou 
chamadas  de  vídeos 
(Google Meet). 

Conexões e escalas 

4ª feira 

1 

Língua Portuguesa 

Compreensão em leitura 

EF04LP15) Distinguir 
fatos de 
opiniões/sugestões em 
textos (informativos, 
jornalísticos, 
publicitários etc.). 

Resgatar atravésde  
conversas. O  que sabem  
sobre  fatos  e  opiniões.  
Relatos dos alunos 
expondo fatos  e opiniões.   
Construir  opiniões  sobre  
o  livro lido. 
Interações  de  forma 
presencial    e ou  remota. 

(Via  whatsApp ,  
proporcionando  

orientações   através  de 
vídeos, áudios e ou 

chamadas  de  vídeos 
(Google Meet). 

Leitura/escuta 
(compartilhada  e 

autônoma 

2 

Ciências 
Cadeias  alimentares  
simples 

(EF04CI07) Verificar a 
participação de 
microrganismos na 

  Leia  o texto : O  que são  
bactérias ? 
Bactérias na medicina, 

Vida  e  Evolução 
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Microorganismos  
produção de alimentos, 
combustíveis, 
medicamentos, entre 
outros. 

meio ambiente e 
alimentação. Anote 
informações  importantes 
e realize  os exercicios . 
 

       2 Educação Física 

Ginástica Geral 
 
Brincadeiras e jogos  

 

(EF35EF03) Descrever, 
por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, 
oral, escrita, 
audiovisual), as 
brincadeiras e os jogos 
populares do Brasil e 
de matriz indígena e 
africana, explicando 
suas características e a 
importância desse 
patrimônio histórico-
cultural na preservação 
das diferentes culturas. 

(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; (WhatsApp, 
YouTube e Google Meet) 
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; CAPOEIRA 

 

                                             5ª feira 

1 

Língua Portuguesa 
Compreensão em leitura 

EF04LP15) Distinguir 
fatos de 
opiniões/sugestões em 

Livro  de  Língua  
Portuguesa -  Leia a 

Reportagem  ,  registre  o 
Leitura/escuta 

(compartilhada  e 
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autônoma textos (informativos, 
jornalísticos, 
publicitários etc.). 

titulo  em seu  caderno  e  
escreva  sua   

opinião,referente  as  
informações  do  titulo.   

Página :  105 .   
Para  saber mais ... 

  vídeo :Fato e  opinião. 
https://youtu.be/-

VbykZuJFuU   
Interações  de  forma 

presencial    e ou  remota 
(Via  whatsApp ,  
proporcionando  

orientações   através  de 
vídeos, áudios e ou 

chamadas  de  vídeos 
(Google Meet). 

3 

Matemática 

Medidas de comprimento, 
massa e capacidade: 

estimativas, utilização de 
instrumentos de medida e 

de unidades de medida 
convencionais mais usuais 

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

   Interpretar informações  
envolvendo  medidas  de 
capacidade. Livro de  
Matematica ,”  Nosso  
Livro  de Matemática  -
página 75.  Interações  de  
forma presencial    e ou  
remota. 
(Via  whatsApp ,  
proporcionando  
orientações   através  de 
vídeos, áudios e ou 
chamadas  de  vídeos 
(Google Meet). 

 

1 

História A invenção do comércio e a 
circulação de produtos 

(EF04HI06) Identificar as 
transformações 
ocorridas nos processos 
de deslocamento das 
pessoas e mercadorias, 
analisando as formas de 

   Leitura do    texto   As  
cidades  e  o comercio 
,páginas  169  e 170.
Interações  de  forma 
presencial    e ou  remota, 
através  de vídeos ,  

Circulação  de pessoas   
Adultos  e  cultura 
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adaptação ou 
marginalização.  

áudios e ou chamadas  de  
vídeos .( Google Meet). 

6ª feira 

2 Arte 

Artes Visuais 
EF15AR01. Identificar e 
apreciar formas distintas 
das artes visuais 
tradicionais e 
contemporâneas, 
cultivando a percepção, 
o imaginário, 

LIVRO DIDÁTICO DE ARTE 
“ PROJETO PRESENTE 
ARTE “ 1- Fazer a leitura 
das páginas 18,19,20 e 21 
2- Responder na pág 
18,19 e 20 . 3- Desenhar a 
máquina Voadora na pág 
21. 

2 

Matemática 
 

Medidas de comprimento, 
massa e capacidade: 

estimativas, utilização de 
instrumentos de medida e 

de unidades de medida 
convencionais mais usuais 

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

 
   Interpretar informações  
envolvendo  medidas  de 
capacidade. Livro de  
Matematica ,”  Nosso  
Livro  de Matemática  -
página 76.  Interações  de  
forma presencial    e ou  
remota. 
(Via  whatsApp ,  
proporcionando  
orientações   através  de 
vídeos, áudios e ou 
chamadas  de  vídeos 
(Google Meet). 

Grandezas  e  medidas 

1 Língua Portuguesa Compreensão em leitura 

EF04LP15) Distinguir 
fatos de 
opiniões/sugestões em 
textos (informativos, 

Livro  de  Língua  
Portuguesa -  Leia a 
Reportagem    da  Página :  
105,  registre  em uma  
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 Avaliação da  Semana-  A  compreensão    da  diferença  entre  fato  e opinião. 

 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada  e 

autônoma 

jornalísticos, 
publicitários etc.). 

tabela    contendo  3 fatos  
e  opinioes .    
Interações  de  forma 
presencial    eou  remota 
(Via  whatsApp ,  
proporcionando  
orientações   através  de 
vídeos, áudios e ou 
chamadas  de  vídeos 
(Google Meet). 


