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Semana de: 30/08/2021 a 03/09/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 
 

Dia da 
semana 

Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/á
rea 

Objetos de conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

2 aulas  Construção do sistema alfabético/ 
Convenções da escrita  

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de 
concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de 
exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e 
pontuação do discurso direto, quando for o caso. 

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. 
Geo. Pg.232 
Mat. pg. 53 

1 aula GEO Trabalho no campo e na cidade (EF04GE08) Descrever o processo de produção, circulação e 
consumo de diferentes produtos, reconhecendo as etapas da 
transformação da matéria-prima em produção de bens e alimentos 
e comparando a produção de resíduos, no seu município, Estado 
de São Paulo e em outras regiões do Brasil. 

2 aulas MATEM. Problemas envolvendo diferentes 
significados da multiplicação e da 
divisão: adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 
proporcionalidade, repartição 
equitativa e medida 

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes 
significados da multiplicação (adição de parcelas iguais, 
organização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

3ª 

2 aulas LP Construção do sistema alfabético e da 
ortografia  

(EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência 
fonema-grafema regulares diretas e contextuais. 

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 

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. Análise de chances de eventos 
aleatórios 

(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, 
aqueles que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo 
características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações. 
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(opcional), caderno, 
lápis, borracha e livro 
didático 
Matem – pg. 54 
Hist. – pg. 84, 85 e 86. 

4ª 

2 aulas Arte 

Música; 
Artes Integradas. 

Contexto e práticas; 
Patrimônio cultural. 

 

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e 
gêneros de expressão musical, reconhecendo e analisando os usos 
e as funções da música em diversos contextos de circulação, em 
especial, aqueles da vida cotidiana. 
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e 
imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-
se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes 
épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório 
relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 Conhecer sobre as 
marchinhas de 
carnaval, cantar e 
gravar algumas. 

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;  
Avaliação 

Diagnóstica 
 

     

 
5ª 

1 aula L.P. Compreensão em leitura (EF04LP09) Ler e compreender, com autonomia, boletos, faturas e 
carnês, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de 

Interação no 
aplicativo de trocas 
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acordo com as convenções do gênero (campos, itens elencados, 
medidas de consumo, código de barras) e considerando a situação 
comunicativa e a finalidade do texto. 

de mensagens 
utilizando celular, 
internet, computador 
ou outro 
equipamento   que o 
aluno tenha 
disponibilidade, 
impressora 
(opcional), caderno, 
lápis, borracha e livro 
didático  
Matem. pg. 55 
Ciên. Pg.97 

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

2 aulas Matem. Análise de chances de eventos 
aleatórios 

(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, 
aqueles que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo 
características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações. 

6ª 

3 aulas Matem. Sequência numérica recursiva 
formada por múltiplos de um número 
natural  

(EF04MA11) Identificar regularidades em sequências numéricas 
compostas por múltiplos de um número natural. 

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. Estratégia de leitura (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai 
ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o 
gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria 
obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências 
realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses realizadas. 
 

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.  

 


