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Dia da 

semana 
Duração 

hora/aula 

Disciplina/ Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª feira 
     

 
 

   
 

 
 

   
 

3ª feira 
 

 
   

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

4ª feira 

1 

Língua Portuguesa 

Morfologia 

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

Livro Ápis página 95 – Sterminação eza, izar, 
isar. Sub 
Revisão 

Análise linguística/ 
semiótica 

(Ortografização) 

2 

Ciência 
Misturas 

Transformações reversíveis 
e não reversíveis 

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

CIÊNCIAS 
Assista ao vídeo. 
https://youtu.be/eMkIsJ50nsk  
EXPERIÊNCIA DO MILHO DE PIPOCA DANÇANTE
 

Matéria e energia 

       2 Educação 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. 

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 
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(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. 

Fixar os elementos teóricos na prática da 
atividade;  

B O L I C H E  

                                             
5ª feira 

1 

Língua Portuguesa 

Morfologia/Morfossintaxe 

(EF04LP06) Identificar em textos e usar na 
produção textual a concordância entre 
substantivo ou pronome pessoal e verbo 
(concordância verbal). 

Livro Ápis página 96– Substantivos simples e 
derivados,  

Revisão 
 

Análise linguística/ 
semiótica 

(Ortografização) 

3 

Matemática 
Leitura, interpretação e 
representação de dados em 
tabelas de dupla entrada, 
gráficos de colunas simples e 
agrupadas, gráficos de 
barras e colunas e gráficos 
pictóricos 

(EF04MA27) Analisar dados apresentados 
em tabelas simples ou de dupla entrada e 
em gráficos de colunas ou pictóricos, com 
base em informações das diferentes áreas 
do conhecimento, e produzir texto com a 
síntese de sua análise. 

Livro Ápis paginas 84,85 – Os dados de Juca, 
Júlio e jogo de dados 

 Revisão
 

Probabilidade e 
estatística 

1 

História 
Processos migratórios no 
Brasil 

(EF04GE02) Descrever processos 
migratórios e suas contribuições para a 
formação da sociedade brasileira. 

Livro Ápis página 179 – Movimento 
migratório 

O Sujeito e seu lugar 
no mundo 

6ª feira 

2 Arte 

Artes Visuais 
(EF15AR04) experimentar diferentes 
formas de expressão artística (desenho, 
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia etc.), fazendo uso sustentável de 
materiais, instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não 
convencionais. 

Livro didático Projeto Presente de Arte 
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2 

Matemática 
Diferenciação entre 
variáveis categóricas e 
variáveis numéricas Coleta, 
classificação e 
representação de dados de 
pesquisa realizada 

(EF04MA27) Analisar dados apresentados 
em tabelas simples ou de dupla entrada e 
em gráficos de colunas ou pictóricos, com 
base em informações das diferentes áreas 
do conhecimento, e produzir texto com a 
síntese de sua análise. 

Livro Ápis paginas 86,87 – Desafios e divirta-
se  

 Revisão
 

Probabilidade e 
estatística 

1 

Língua Portuguesa 

Morfologia/Morfossintaxe 

(EF04LP06) Identificar em textos e usar na 
produção textual a concordância entre 
substantivo ou pronome pessoal e verbo 
(concordância verbal). 

Livro Ápis página 97– Substantivos simples e 
derivados,  

Revisão 
 

Análise linguística/ 
semiótica 

(Ortografização) 

Avaliação da semana: Leitura e interpretação de texto, análise de tabela. 
 


