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Escola: E.M. Professor Antônio Lacerda Bacellar 

Professores: Claudia Turmas: 4º ANOS A e B 

Semana de: 06 a 10 de Setembro de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
        Práticas de       
linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

 

Habilidades 
 

Estratégias e Recursos 

 
 
 

2ª 

    
 
                         PONTO FACULTATIVO 

 

 
 
  3 ª 

    
 
                                  FERIADO 

 

 
 
 
 
 4 ª 
 
 
 
 
 

3 aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
 
Números 
 
 
 

Álgebra 
 
 
 

Sistema de numeração 
decimal: leitura, escrita, 
comparação e ordenação de 
números naturais de até cinco 
ordens. 
Sequência numérica recursiva 
formada por múltiplos de um 
número natural 

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números 
naturais até a ordem de dezenas de milhar. 
 
 
 
(EF04MA11) Identificar regularidades em sequências 
numéricas compostas por múltiplos de um número 
natural. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 
Matemática: 
 Atividade com Reta e Sequência 
Numérica (revisão de conteúdo). 
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2 aulas Língua Portuguesa 

 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Apreciação estética/Estilo (EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos 
versificados, observando rimas, aliterações e 
diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e 
refrões e seu efeito de sentido. 

 Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e 
recursos: 

 Língua Portuguesa – 
Poema – leitura e 
interpretação; 
 Vídeo – O que é 
Poema. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 aula 
 
 
 
 
 
 

 

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 e considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade 
do texto. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e recursos: 

  Lingua Portuguesa: 
 Leitura deleite – A borboleta Azul – livro em 
PDF. 
 Aula no MEET. 

 

1 aula 
 
 
 

 

Ciências 
 
Terra e Universo 

Pontos cardeais Calendários, 
fenômenos cíclicos e cultura 

(EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da Lua e 
da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso 
desse conhecimento para a construção de 
calendários em diferentes culturas. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e 
recursos: 
Ciências – Sistema 
Solar. 
Vídeo – Sistema Solar 

1 aula 
 
 
 

Matemática 
 
Números 

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

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e 
subtração, bem como entre multiplicação e divisão, 
para ampliar as estratégias de cálculo. 

  Aulas Síncrona/Assíncrona  
 Estratégiaserecursos: 
Matemática: 

  Atividade com multiplicação. 

2 aulas 
 

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. 

Irão realizar exercícios fundamentais 
como base dos fundamentos na 
dinâmica de boliche, taco ou beseibol. 

Farão pelo menos 3 lançamentos 
com cada braço. 
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6ª 

1 aula 
 
 
 

Ciências 
Terra e universo 

 

Pontos cardeais Calendários, 
fenômenos cíclicos e cultura 

(EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da Lua e 
da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso 
desse conhecimento para a construção de 
calendários em diferentes culturas 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e 
recursos: 
Ciências – Movimentos de Rotação e 
Translação 
Vídeo. 
 

I
L 

1 aula 
 
 
 

Geografia 
Formas de 
representação e 
pensamento 
espacial 

Elementos constitutivos dos 
mapas 

(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, 
identificando suas características, elaboradores, 
finalidades, diferenças e semelhanças. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e 
recursos: 
Geografia – Localização em 
mapas/Reciclagem 

1 aula 
 
 
 

História 
Circulação de 
pessoas, produtos 
e culturas 

O mundo da tecnologia: a 
integração de pessoas e as 
exclusões sociais e culturais 

(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. 

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e 
recursos: 
História – Patrimônio Histórico 

1 aula Artes visuais 
 

Matrizes estéticas e 
culturais 

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência 
de distintas matrizes estéticas e culturais das 
artes visuais nas manifestações artísticas das 
culturas locais, regionais e nacionais. 

Após a apreciação de diferentes tipos 
de peças escreva em seu caderno um 
texto curto, de até meia página, 
comentando uma das peças de 
cerâmica. 

1 aula  Língua Portuguesa 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma 

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

Aulas Síncrona/Assíncrona  
Estratégias e 
recursos: 

Língua Portuguesa – 
Revisão de conteúdo – 
Folclore 
Vídeo – Chico Bento e o Saci e interpretação 
por escrito do vídeo. 

 

Avaliação da semana: Será feita através das aulas onlin evia Meet e das devolutivas das atividades feitas pelos alunos.  

As aulas sãorealizadas de maneiras assíncronas e síncronas. 
Síncronas: A professora fica online, à disposição dos alunos .Neste momento sãorealizados: Plantão de dúvidas referente as tividades encaminhadas na plataforma. Aulas online 
pelos aplicativos GoogleMeet e WhatsApp. 

Acompanhamento do professor pela plataforma WhatsApp das atividades encaminhadas e atendimento individualizado 
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Assíncronas: Alunos e professores estão desconectados do momento atual. Não é necessário que os alunos e professores estejam conectados ao mesmo tempo para que as 

tarefas sejam concluídas e o aprendizado seja adequado. 

O aluno resolve as atividades com autonomia, as encaminha a professora para realizar a correção. 

 


