
Escola: “ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE”

Professores:
Titular Cristina/Artes- Katia/ Inglês-          / Ed. Física: Caren Turmas     4º anos A/2021 – SEMANA 25

Semana de: 08 À 10 DE SETEMBRO  de 2021
Quantidade de aulas previstas:

2 de Artes , 1 aula de inglês, 2 de Educação física e  20 aulas do professor titular - totalizando 25 aulas

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/

área

Objetos de
conhecimento/

conteúdo
Habilidades Estratégias e Recursos



2ª

3  aulas
de Língua
Portuguesa

2 aulas de
Matemática
____________

--------------------------

________________

---------------------------

________________

PONTE DE FERIADO
(7 DE SETEMBRO –
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL)

--------------------------------------------------------------------

_________________________________________
.

LEITURA DA SEMANA

ATIVIDADE 1 – LÍNGUA  PORTUGUESA

VAMOS AO LIVRO PNLD – ÁPIS 4º ANO

PÁGINA

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA

LIVRO PNLD -  NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA

PÁGINA

------------------------------------------------------------------------

a)   Realizar a leitura dos textos e enunciados das

páginas citadas  acima.

b)   Responder individualmente às questões.

c)   Enviar foto para correção via WhatsApp.



3º

2 aulas
De Língua
Portuguesa

1 aula de
Matemática

(FERIADO – INDEPENDÊNCIA DO BRASIL)

ATIVIDADE 1  -  LÍNGUA  PORTUGUESA
LIVRO PNLD   - ÁPIS – 4º ANO

● PÁGINA

------------------------------------------------------------------
ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA

LIVRO PNLD
NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA – 4º ANO

PÁGINA

-----------------------------------------------------------------
a)   Realizar a leitura dos textos e enunciados das

páginas citadas  acima.
b)   Responder individualmente às questões.
c)   Enviar foto para correção via WhatsApp.

ARTE
2 AULAS

ARTE ARTE ARTE ARTE

4ª 2 aulas
de Língua
Portuguesa

Leitura/escuta
(compartilhada  e
autônoma)

Análise linguística/
semiótica
(Ortografização)

Formação do leitor
literário

Forma de
composição do
texto

(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

(EF04LP13) Identificar e reproduzir, em textos  injuntivos
instrucionais (instruções de jogos digitais ou  impressos),
a formatação própria desses textos (verbos  imperativos,
indicação de passos a ser seguidos) e formato
específico dos textos orais ou escritos desses  gêneros

Leitura da semana
Almanaque da Magali
file:///C:/Users/guper/Downloads/049%20-%20ALMA
NAQUE%20DA%20MAGALI.pdf.pdf

ATIVIDADE 1  -  LÍNGUA  PORTUGUESA
LIVRO PNLD   ÁPIS – 4º ANO

● LÍNGUA: USO E REFLEXÃO
USO DO VERBO NO IMPERATIVO



2 aulas de
Matemática

------------------------

NÚMERO

---------------------------

-------------------------

Números racionais:
representação

decimal
para escrever

valores do  sistema
monetário
brasileiro

---------------------------

(lista/ apresentação de materiais e instruções/passos de
jogo).
------------------------------------------------------------------------

(EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema
de  numeração decimal podem ser estendidas para
a  representação decimal de um número racional e
relacionar décimos e centésimos com a
representação do sistema monetário brasileiro.

---------------------------------------------------------------------

PÁGINA 257

------------------------------------------------------------------------
ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA

LIVRO PNLD –   NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA
– 4º ANO

● PÁGINA  166  –  O QUE SÃO OS NÚMEROS
RACIONAIS?
FRAÇÃO E DECIMAL

-----------------------------------------------------------------------
a)   Realizar a leitura dos textos e enunciados das

páginas citadas  acima.
b)   Responder individualmente às questões.
c)   Enviar foto para correção via WhatsApp.

.

5ª

LÍNGUA
PORTUGUESA

----------------------

Análise
linguística/
semiótica
(Ortografização)

Forma de
composição do
texto

--------------------------

Números racionais:
representação
decimal

(EF04LP13) Identificar e reproduzir, em textos
injuntivos instrucionais (instruções de jogos digitais
ou impressos), a formatação própria desses textos
(verbos imperativos, indicação de passos a ser
seguidos) e formato específico dos textos orais ou
escritos desses gêneros (lista/ apresentação de
materiais e   instruções/passos de jogo).
-------------------------------------------------------------------

(EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema
de  numeração decimal podem ser estendidas para

ATIVIDADE 1 –LÍNGUA  PORTUGUESA
LIVRO PNLD  -  ÁPIS – 4º ANO

● TEXTO INSTRUCIONAL

PÁGINA  258

--------------------------------------------------------------------------

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA
● CONSTRUIR NO SEU CADERNO DE

CLASSE UM QUADRO DE VALOR



MATEMÁTICA

História/
geografia
interdisciplinar

Aula
Educação
Física

Números

-------------------------

Transformações e
trajetórias
Permanências
____________

Ginástica

para escrever
valores do  sistema
monetário
brasileiro

--------------------------

A ação das pessoas,
grupos  sociais e
comunidades no
tempo e no espaço:
nomadismo,
agricultura, escrita,
navegações,
indústria, entre
outras
_______________

Ginástica geral

a  representação decimal de um número racional e
relacionar décimos e centésimos com a
representação do sistema monetário brasileiro.

(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado
da ação do ser humano no tempo e no espaço, com
base na identificação de mudanças e permanências
ao longo do tempo.

--------------------------------------------------------

Educação Física

(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.

(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias para
resolver desafios na execução de elementos
básicos de apresentações coletivas de ginástica
geral, reconhecendo as potencialidades e os limites
do corpo e adotando procedimentos de segurança

POSICIONAL, INCLUINDO A
REPRESENTAÇÃO DECIMAL.

● VOCÊ ENCONTRARÁ NA PÁGINA 134 DO
SEU LIVRO DE MATEMÁTICA UM MODELO
DESTE MATERIAL.

-------------------------------------------------------------

● ATIVIDADE 3
INTERDISCIPLINAR/GEOGRAFIA/HISTÓRIA

LEVANDO EM CONTA O FERIADO DE 7 DE
SETEMBRO, COMPLETE AS FRASES ,
VOCÊ PODERÁ COPIAR A CRUZADINHA NO SEU
CADERNO

(FOLHA AVULSA)

AULA REMOTA

PROFª EM PLANTÃO DE DÚVIDAS

--------------------------------------------------------------------------

Educação Física:
-Realização dos procedimentos de
segurança
-Alongamento e aquecimento
-Atividade com combinação dos elementos
básicos da ginástica geral : saltos e
equilíbrios
-Roda de conversa identificando os
elementos básicos da ginástica geral na
atividade
------------------------------------------------------------------------



A) Realizar a leitura dos textos e enunciados das
páginas citadas acima.

B) Responder individualmente às questões.

C) Enviar foto para correção via WhatsApp

D) Aula remota, plantão de dúvidas via WhatsApp

6ª

LÍNGUA
PORTUGUESA

-----------------

MATEMÁTICA

--------------------

INTERDISCIPLINAR
(c/h/g)

Análise linguística/
semiótica
(Ortografização)

--------------------------

números

--------------------------

Vida e evolução

Forma de
composição do
texto

-------------------------------

Números racionais:
frações unitárias mais
usuais (1/2, 1/3, 1/4,
1/5,  1/10 e 1/100)

-------------------------------

Cadeias alimentares
simples
Microrganismos

(EF04LP13) Identificar e reproduzir, em textos  injuntivos
instrucionais (instruções de jogos digitais ou  impressos),
a formatação própria desses textos (verbos  imperativos,
indicação de passos a ser seguidos) e formato
específico dos textos orais ou escritos desses  gêneros
(lista/ apresentação de materiais e   instruções/passos
de jogo).

------------------------------------------------------------------------

(EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias mais
usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como
unidades de  medida menores do que uma unidade,
utilizando a reta numérica como recurso.

---------------------------------------------------------------------

(EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das
formas de transmissão de alguns microrganismos
(vírus, bactérias e protozoários), atitudes e
medidas adequadas para prevenção de doenças a
eles associadas.

ATIVIDADE 1 –    LÍNGUA  PORTUGUESA
LIVRO PNLD     ÁPIS – 4º ANO

LEITURA DE TIRINHA
LOCALIZAÇÃO DE VERBO NO IMPERATIVO
PÁGINA  259

---------------------------------------------------------------------------

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA
LIVRO PNLD – NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA
-  4º ANO
- PÁGINA 167  –   OS NÚMEROS RACIONAIS E A

RETA NUMÉRICA

---------------------------------------------------------------------------

ATIVIDADE 3 – CIÊNCIAS

LIVRO ÁPIS – INTERDISCIPLINAR –  (C/H/G) 4º ANO

- RETOMADA DE CONTEÚDO
PREVENÇÃO DE DOENÇAS
(ÁGUA CONTAMINADA)



PÁGINAS 200 E 201

AULA REMOTA
Profª em plantão de dúvidas e
Atendimento online para os alunos que optaram em
permanecer em aula remota.

A) Realizar a leitura dos textos e enunciados
das  páginas citadas acima.

B) Responder individualmente às questões.
C) Enviar foto para correção via WhatsApp.

D) Aula ONLINE para os alunos que optaram
em permanecer com o atendimento remoto
e plantão de dúvidas para os demais alunos

AVALIAÇÃO DA SEMANA – aula presencial e remota

- As atividades serão elaboradas pelas professoras que envolvem, leituras com diferentes focos: deleite, informar, aprender, estudar, interpretação, coleta de dados,
pesquisas, dentre outros.

- As atividades devem ser autoinstrucionais, de forma que os estudantes consigam realizá-las com o mínimo de auxílio das famílias.
- As orientações,  correções e devolutivas, quando se fizerem necessárias, serão realizadas via WHATSAPP, por meio de mensagens de texto e no decorrer das aulas

presenciais.
- O roteiro de atividades será  enviado aos alunos através das mídias sociais, Plataforma Prescon , WhatsApp, e-mail.


