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Dia da 
semana 

Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/á
rea 

Objetos de conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

2 aulas LP Compreensão  (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global.  

Interação em sala de 
aula e no aplicativo 
de trocas de 
mensagens utilizando 
celular, internet, 
computador ou outro 
equipamento   que o 
aluno tenha 
disponibilidade, 
impressora 
(opcional), caderno, 
lápis, borracha e livro 
didático. 
Mat. pg. 50 

1 aula GEO Território e diversidade cultural (EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas 
histórias familiares e/ou da comunidade, elementos de distintas 
culturas (indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, 
latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o que é 
próprio em cada uma delas e sua contribuição para a formação da 
cultura local, regional e brasileira. 

2 aulas MATEM. Figuras geométricas espaciais (prismas 
e pirâmides): reconhecimento, 
representações, planificações e 
características 

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e 
analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo 
relações entre as representações planas e espaciais. 

3ª 

2 aulas LP Compreensão em leitura (EF04LP22A) Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes 
de enciclopédia ou de dicionário (digitais ou impressos), 
considerando a situação comunicativa, o tema/ assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do gênero. 

Interação em sala de 
aula e no aplicativo 
de trocas de 
mensagens utilizando 
celular, internet, 
computador ou outro 
equipamento   que o 
aluno tenha 
disponibilidade, 
impressora 
(opcional), caderno, 
lápis, borracha e livro 

1 aula HIST A circulação de pessoas e as 
transformações no meio natural 

(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo a 
intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas 
intervenções. 

2 aulas MATEM. Figuras geométricas espaciais (prismas 
e pirâmides): reconhecimento, 
representações, planificações e 
características 

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e 
analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo 
relações entre as representações planas e espaciais. 
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didático 
Matem – pg. 52 
Hist. – pg. 63 

4ª 

2 aulas Ed. Física Brincadeiras e jogos 
Ginástica Geral 

(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 
(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de 
diferentes elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, 
rotações, acrobacias, com e sem materiais), propondo coreografias com 
diferentes temas do cotidiano. 

 Através do ensino a 
distância; 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; Bate-mãos 
(ABC) 

2 aulas Arte  S/ PROFESSOR  

1 aula Inglês  S/ PROFESSOR  

 
5ª 

1 aula L.P. Leitura / escuta (compartilhada e 
autônoma 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas, na leitura de textos de 
diferentes gêneros. 

Interação no 
aplicativo de trocas 
de mensagens 
utilizando celular, 
internet, computador 
ou outro 
equipamento   que o 
aluno tenha 
disponibilidade, 
impressora 
(opcional), caderno, 
lápis, borracha e livro 
didático  

2 aulas  CIÊN. Misturas (experiência) 
 

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

2 aulas Matem. Figuras geométricas espaciais (prismas 
e pirâmides): reconhecimento, 
representações, planificações e 
características 

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e 
analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo 
relações entre as representações planas e espaciais. 
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Matem. pg. 52  
Ciên. água, sal e 
açúcar  

6ª 

3 aulas Matem. Figuras geométricas planas (círculo, 
quadrado, retângulo e triângulo): 
reconhecimento e característica 

(EF02MA15) Reconhecer, comparar e nomear figuras planas 
(círculo, quadrado, retângulo e triângulo), por meio de 
características comuns, em desenhos apresentados em diferentes 
disposições ou em sólidos geométricos 

Interação no 
aplicativo de trocas 
de mensagens 
utilizando celular, 
internet, computador 
ou outro 
equipamento   que o 
aluno tenha 
disponibilidade, 
impressora 
(opcional), caderno, 
lápis, borracha  

2 aulas L.P. Compreensão  (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global. 
 

Avaliação: será através das devolutivas, a interação é realizada nas aulas de oralidade e conforme a necessidade de cada família, ocorrendo no horário de aula e fora do 
horário, pois os equipamentos utilizados pelos (as) alunos e alunas são também utilizados por seus responsáveis e nas atividades realizadas em sala de aula 

Obs.: continuamos em aula remota e atividades presenciais aos que foram autorizados pelos responsáveis a retornar.  

 


