
 
 
 

Escola: Escola Municipal Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni. 

Professores: Patrícia Mendes do Nascimento/ Elisangela Pinho Turmas: 4º anos A/B 

Semana de: 13 à 17/09/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 
2 

Língua Portuguesa 

 

Produção de textos 

(escrita compartilhada 

e autônoma) 

 

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. 

Realizar a leitura do texto da página 70 

do livro “Ápis” de Língua Portuguesa 

observando como a escrita foi utilizada e 

relembrando tudo o que já foi trabalhado 

a este respeito.  

Depois, reescrever o texto corretamente: 

 

2 

Matemática 

 

Geometria 

 

Figuras geométricas 

espaciais (prismas e 

pirâmides): 

reconhecimento, 

representações, 

planificações e 

características 

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas 

planificações e analisar, nomear e comparar seus 

atributos, estabelecendo relações entre as 

representações planas e espaciais. 

Observe as pirâmides na página 51 e os 

prismas na página 52 do “Nosso livro de 

Matemática” e realize as atividades 

propostas: 

1 Educação Física 
Brincadeira : Catapulta 

Maluca 

 

 

(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes 

brincadeiras e jogos da cultura popular presentes 

no contexto comunitário e regional, reconhecendo 

e respeitando as diferenças individuais de 

desempenho dos colegas. 

 

Respeitar as regras 

Material: Sacola plástica, 

tampinha e pote 

 



 
 

3ª 

1 

Língua Portuguesa 

 

Produção de textos 

(escrita compartilhada 

e autônoma) 

 

Escrita colaborativa 

(EF04LP16) Produzir notícias sobre fatos 

ocorridos no universo escolar, digitais ou 

impressas, para o jornal da escola, noticiando os 

fatos e seus atores e comentando decorrências, 

de acordo com as convenções do gênero notícia e 

considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

Na atividade da página 71 do livro “Ápis” 

de Língua Portuguesa, a proposta é criar 

uma notícia para montar um jornal da 

escola. Leia com atenção a proposta e 

mãos à obra! 

1 

Geografia 

 

Formas de 

representação e 

pensamento espacial 

Sistema de orientação 

(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na 

localização de componentes físicos e humanos 

nas paisagens rurais e urbanas.  

Atividade interdisciplinar Geografia/ 

Ciências 

2 

Matemática 

 

Grandezas e medidas 

 

 

 

Medidas de comprimento, 

massa e capacidade: 

estimativas, utilização de 

instrumentos de medida e 

de unidades de medida 

convencionais mais usuais 

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos 

(incluindo perímetros), massas e capacidades, 

utilizando unidades de medida padronizadas mais 

usuais, valorizando e respeitando a cultura local. 

Na atividade da página 53 do “Nosso 

livro de Matemática”, vamos falar de um 

instrumento convencional para medidas 

de massa. Leia o texto e responda as 

atividades: 

1 Inglês 

 
- Meals of the day: 
Breakfast, Lunch, 
Snack and Dinner. 

- Leitura; 
- Escrita; 
- Oralidade; 
- Aprender os nomes das refeições 
(Meals) em inglês; 
- Saber ler, escrever e falar os nomes das 
refeições em inglês; 
- Relacionar os conteúdos ao seu 
cotidiano. 
 

 
- Atividades diversificadas da 
palavra escrita em inglês e 
traduzida para o português;  
- Exercícios de fixação do 
conteúdo para o enriquecimento 
do vocabulário do idioma em sala 
on line (via classroom); 
- Atividades que desenvolvam a 
criatividade e participação; 
- Internet (links de vídeos 
explicativos e atividades prontas). 
 

 



 
 

4ª 

 
1 

 

Língua Portuguesa 

 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de 

uso frequente nas quais as relações fonema-

grafema são irregulares e com h inicial que não 

representa fonema. 

Na atividade das páginas 73 e 74 vamos 

falar da separação de sílabas quando 

chegamos ao final da linha e a palavra 

ainda não terminou.  

Observe os exemplos e realize as 

atividades propostas: 

2 

Matemática 

 

Geometria 

 

 

Figuras geométricas 

espaciais (prismas e 

pirâmides): 

reconhecimento, 

representações, 

planificações e 

características 

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas 

planificações e analisar, nomear e comparar seus 

atributos, estabelecendo relações entre as 

representações planas e espaciais. 

Realizar com atenção as atividades das 

páginas 54 e 55 do “Nosso livro de 

Matemática” 

1 Educação Física 
Brincadeira :  Basquete 

de copos 

(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes 

brincadeiras e jogos da cultura popular presentes 

no contexto comunitário e regional, reconhecendo 

e respeitando as diferenças individuais de 

desempenho dos colegas. 

Respeitar as regras 

Material: 4 copos descartáveis, 

tampinha ou bolinha de papel, fita 

adesiva 

 

 

1 

História 

 

As pessoas e os 

grupos que compõem 

a cidade e o 

município 

 

O “Eu”, o “Outro” e os 

diferentes grupos sociais e 

étnicos que compõem a 

cidade e os municípios: os 

desafios sociais, culturais e 

ambientais do lugar onde 

vive 

(EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista 

em relação a eventos significativos do local em 

que vive, aspectos relacionados a condições 

sociais e à presença de diferentes grupos sociais e 

culturais, com especial destaque para as culturas 

africanas, indígenas e de migrantes. 

Nesta atividade vamos falar sobre os 

agrupamentos de línguas indígenas no 

território brasileiro. Realizar a leitura dos 

textos, observar o mapa, a imagem e 

responder as atividades propostas nas 

páginas 102 e 103 do livro “Ápis” 

Interdisciplinar. As questões 

históricas relativas às 

Os processos migratórios 

para a formação do Brasil: 

(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos 

populacionais e suas contribuições para a 



 
 

migrações os grupos indígenas, a 

presença portuguesa e a 

diáspora forçada dos 

africanos.  Os processos 

migratórios do final do 

século XIX e início do 

século XX no Brasil 

formação da sociedade brasileira. 

5ª 

1 

Língua Portuguesa 

 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de 

uso frequente nas quais as relações fonema-

grafema são irregulares e com h inicial que não 

representa fonema. 

Vamos validar o nosso saber sobre a 

separação de sílaba no final da linha 

realizando os exercícios das páginas 75 

e 76 do livro “Ápis” de Língua 

Portuguesa. 

1 

Matemática 

 

Números 

Sistema de numeração 

decimal: leitura, escrita, 

comparação e ordenação 

de números naturais de até 

cinco ordens 

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números 

naturais até a ordem de dezenas de milhar. 

Vamos validar o saber com esse desafio 

na página 56 do “Nosso livro de 

Matemática”  

 

Composição e 

decomposição de um 

número natural de até 

cinco ordens, por meio de 

adições e multiplicações 

por potências de 10 

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e 

composição, que todo número natural pode ser 

escrito por meio de adições e multiplicações por 

potências de dez, para compreender o sistema de 

numeração decimal e desenvolver estratégias de 

cálculo. 

2 

Ciências 

 

Terra e Universo 

Pontos cardeais 

Calendário, fenômeno 

cíclicos e Culturais 

(EF04CI09) Identificar os pontos cardeais, com 

base no registro de diferentes posições relativas 

do Sol e da sombra de uma vara (gnômon). 

Em atividade interdisciplinar Ciências/ 

Geografia, iremos mais uma vez falar de 

movimento e localização nas páginas 33 

à 36 do livro “Ápis” Interdisciplinar. Ler 

atentamente os textos e as instruções 

dos exercícios, observar as imagens e 

responder as questões. 

(EF04CI10) Comparar as indicações dos pontos 

cardeais resultantes da observação das sombras 

de uma vara (gnômon) com aquelas obtidas por 

meio de uma bússola. 



 
 

1 Arte 

explorar a técnica de 

Kirigami iniciada na 

semana passada. 

aprofundando a 

experiência 

(EF04AR06) Descrever sua criação, explicitando 

as escolhas feitas e seus sentidos, e 

reconhecendo outros sentidos expressos pelos 

colegas sobre sua criação. (EF04AR05) 

Experimentar a criação em artes visuais de modo 

individual, coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e/ou da comunidade 

processo criativo com a técnica de 

kirigami, papel sulfite, caderno biombo, 

cola e tesoura  

6ª 

2 
 

Língua Portuguesa 

 

Leitura/escuta 

Compartilhada e 

autônoma) 

Leitura de imagens em 

narrativas visuais 

 

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em 

quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e 

palavras e interpretando recursos gráficos (tipos 

de balões, de letras, onomatopeias). 

 

Realizar a leitura da tirinha na página 76 

do livro “Ápis” de Língua Portuguesa e 

fazer uma breve reflexão. 

2 

Matemática 

 

Números 

 

 

Propriedades das 

operações para o 

desenvolvimento de 

diferentes estratégias de 

cálculo com números 

naturais 

(EF04MA05) Utilizar as propriedades das 

operações para desenvolver estratégias de 

cálculo. 

Que tal aprender brincando? 

 Realize o jogo da página 57 do “Nosso 

livro de Matemática” para exercitar o 

cálculo mental.  

1 
Arte 

 

Mostra de trabalhos com 

Kirigami 

(EF03AR01) Identificar e apreciar desenho, 

pintura, escultura e gravura como modalidades 

das artes visuais tradicionais e contemporâneas 

presentes na cultura paulista, cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético. 

Aula pelo classroom postagem de 

material complementar a aula 

presencial, sobre o artista 

Avaliação da semana: Será através das análises das respostas devolvidas pelos alunos na plataforma da Google Classroom, nas quais analisaremos a 

consistência das suas reflexões, a coerência e coesão nas respostas dissertativas, as dúvidas apresentadas nas aulas on line, além do comprometimento das 

devolutivas na sala virtual. 
 


