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Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Professores: Luciana e Lais, Abigail, Claudia, Penha, Eduardo e Rita Turmas 4º ano A, B, e C 

Semana de 09 a 13 de agosto de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 

Dia da 
semana 

Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

 
2ª 

 
 

 
 
Língua Portuguesa 

 
Reconstrução das condições de 
produção e recepção de textos 

 
 
 

 

Estratégia de leitura 
 
 
 
 
Compreensão 

 
(EF15LP01) Identificar a função social de textos 
que circulam em campos da vida social dos quais 
participa cotidianamente (a casa, a rua, a 
comunidade, a escola, as mídias impressas, de 
massa e digital, reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam e a quem se destinam. 

 
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais em textos multissemióticos 

 
 
(EF35LP04) Inferir informações implícitas em textos 
lidos. 

 

Estratégias: Conscientizar os alunos 
sobre a Lei Maria da Penha, com o 
projeto Maria da Penha vai à escola 
por meio de infográficos, texto 
informativo e vídeo e também sua 
compreensão global sobre o assunto. 

 
Recursos: Grupo de WhatsApp, 
Plataforma de aprendizagem, atividades 
impressas e materiais do cotidiano do 
aluno e conversas em sala de aula ou 
aplicativos. 

3ª 

 
 

 

 

Geografia 
 
 
 
 
 
 
História 

Território de  
 
Diversidade cultural 
 
 
 
 
 
 
O passado e o presente: a noção 
de permanência e as lentas 
transformações sociais e culturais. 

(EF04GE05) Distinguir unidades políticos- 
administrativas oficiais nacionais (Distrito, 
Município, Unidade da Federação e grande região), 
suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus 
lugares de vivência.  
 
 
 
 
 
 
(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. 
 
 

 

Estratégias: levar os alunos a 
compreenderem e valorizar a 
diversidade cultural e seus lugares de 
vivências. 
  
Recursos: Material disponível pela 
plataforma, caderno, impressão 
(opcional), grupo de whatsapp. 
 
 
Estratégias: levar os alunos a entender 
as transformações ocorridas ao longo 
do tempo, interferências nos modos de 
vida de seus habitantes 
 
Recursos: Material disponível pela 
plataforma, caderno, impressão 
(opcional), vídeo, grupo de whatsapp 
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4ª 

 
 
 
 
 
 

Matemática Medidas de tempo (EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de 
tempo em horas, minutos e segundos em situações 
relacionadas ao seu cotidiano, como informar os 
horários de início e término de realização de uma 
tarefa e sua duração. 

Estratégias: explorar com os alunos a 
relação entre as unidades de medida de 
tempo horas, minutos e segundos, ano, 
meses, dias. Reforçando que 1 hora 
tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 
segundos. 
 
Recursos: Material disponível pela 
plataforma, uso do livro didático e 
grupos de whatsapp. 
 
 

   
 
5ª 

 
 
 
 
 

Ciências Cadeias alimentares simples  
Microrganismo 

(EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das 
formas de transmissão de alguns microrganismos 
(vírus, bactérias e protozoários), atitudes e medidas 
adequadas para prevenção de doenças a eles 
associadas 

Estratégias: levar os alunos a 
compreenderem formas de transmissão 
de alguns microrganismos (vírus, 
bactérias e protozoários), para se 
prevenir. 
 
Estratégia: Material disponível pela 
plataforma, caderno, impressão 
(opcional), vídeo e grupo de whatsapp. 

 

6ª 

 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. 

Exposições de vídeos e áudios 
explicativos das atividades ginásticas, 
jogos e estratégias. 
 
Material reciclável e alternativo. 

 

 
Artes Integradas 

 
A fotografia como memória e 
registro 

 
(EF15AR26) Explorar diferentes tecnológicas e 
recursos digitais (multimeios, animações, jogos 
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, 
softwares etc.) nos processos de criação artística. 

 
Fazer a leitura do texto e enviar dois 
registros fotográficos propostos. 
 
Whatsapp e plataforma Prescon. 
 
 

 
 
 

Inglês 
Data comemorativa 
 

Escrever palavras / frases em inglês Aulas online, whatsapp e grupo da sala 

Avaliação da semana: A avaliação se dará de forma remota, de acordo com a participação e interação dos alunos.  

Sugestão de leitura para o final de semana:  As bonecas da vó Maria. Escrito por Mel Duarte e ilustrado por Giovana Medeiros  
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Observação: Paralelo ao conteúdo da semana existe uma aba na PLATAFORMA para atender aos alunos com mais dificuldade denominada SEGUE. 
 

 

 


