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Professor: Adriana e Valkíria Turma: 4º ano A e B - manhã 
Semana de: 13/10/2021 a 14/10/2021 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 

2 aulas LP   

 1 aula GEO Ponto facultativo  

2 aulas MATEM.   

3ª 

2 aulas LP Feriado   

 1 aula HIST   

2 aulas MATEM.   

4ª 

2 aulas Arte Contexto e práticas. 
Teatro 

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de 
manifestações do teatro presentes em diferentes contextos, 
aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 
ficcional. 

Criar sombras com as 
mãos e o corpo, 
usando um feixe de 
luz contra você e uma 
parede.  

2 aulas Ed. 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. 
(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. 

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 
Fixar os elementos 
teóricos na prática da 
atividade;  
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Jogando dos 
Quadrinhos 
 

 
5ª 

1 aula L.P. Decodificação/Fluência de leitura (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível de 
textualidade adequado. 

 
 

1 aula  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. 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. 

1 aula Inglês Dia das Crianças - Children’s Day 
Celebrar o Dia das Crianças conhecendo o nome de alguns 
brinquedos em inglês. 

Pintar as figuras dos 
brinquedos, recortar e 
colar cada uma no lugar 
correspondente, 
observando seu contorno 
e o nome do brinquedo 
escrito em inglês. 

6ª 
3 aulas Matem. Feriado  

  
2 aulas L.P.   

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.  

 


