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Semana de: 08/09/2021 a 10/09/2021 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 

   FERIADO – ponte decreto. 

     

    

3ª 

   FERIADO - 07/09 

     

    

4ª 
2 aulas 

Educação 
Física 

Brincadeiras e jogos populares do 
Brasil, do mundo, de matriz indígena e 
africana; 
 

 

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. 
(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do 
Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e 
recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico 
cultural. 

 través 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;    

B O L I C H E 
 

2 aulas Arte 
Contexto e práticas. 

 
(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e 
imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo 

O aluno deve acessar 
o link e responder as 
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suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes 
épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório 
relativos às diferentes linguagens artísticas. 

questões 
demonstrando   quais 
conhecimentos ele 
teve ao assistir s o 
vídeo sobre a obra da 
Artista Tarsila do 
Amaral,  

 Recursos: 
Internet, 
celular, 
Notebook ou 
computador, 
sulfite, lápis 
de escrever, 
borracha, 
lápis de cor ... 

 

1 aula Inglês  S/ professor  

 
5ª 

1 aula L.P. Estratégia de leitura (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do 
texto. 

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  
Matem. pg 56 
Ciên. Pg.202 

2 aulas  CIÊN. Misturas 
Transformações reversíveis e não 
reversíveis 

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

2 aulas Matem. Relações entre adição e subtração e 
entre multiplicação e divisão 

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a 
calculadora quando necessário, as relações inversas entre as 
operações de adição e de subtração e de multiplicação e de 
divisão, para aplicá-las na resolução de problemas. 

6ª 3 aulas Matem. Propriedades das operações para o (EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais Interação no 
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desenvolvimento de diferentes 
estratégias de cálculo com números 
naturais 

envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, 
como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer 
estimativas do resultado. 

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. Formação do leitor literário (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do 
mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como 
patrimônio artístico da humanidade. 
 

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.  

 


