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Dia da 
semana 

Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/á
rea 

Objetos de conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

2 aulas LP 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. 

Interação em sala de 
aula e 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. 
Geo. PG 237 

1 aula GEO Produção, circulação e consumo (EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção 
(transformação de matérias primas), circulação e consumo de 
diferentes produtos. 

2 aulas MATEM. Problemas envolvendo diferentes 
significados da multiplicação e da divisão: 
adição de parcelas iguais, configuração 
retangular, proporcionalidade, repartição 
equitativa e medida  

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes 
significados da multiplicação (adição de parcelas iguais, 
organização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
 

3ª 

2 aulas LP Estratégia de leitura (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai 
ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o 
gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria 
obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências 
realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses realizadas. 

Interação em sala de 
aula e no aplicativo 
de trocas de 
mensagens utilizando 
celular, internet, 
computador ou outro 
equipamento   que o 
aluno tenha 
disponibilidade, 
impressora 
(opcional), caderno, 

1 aula HIST O surgimento da espécie humana no 
continente africano e sua expansão 
pelo mundo. 

(EF04HI09) Identificar as motivações dos processos migratórios em 
diferentes tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado pela 
migração nas regiões de destino. 
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2 aulas MATEM. Problemas envolvendo diferentes 
significados da multiplicação e da divisão: 
adição de parcelas iguais, configuração 
retangular, proporcionalidade, repartição 
equitativa e medida 

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes 
significados da multiplicação (adição de parcelas iguais, organização 
retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, 
como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

lápis, borracha e livro 
didático. 
Hist. PG 91 

4ª 

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;  

Jogando dará 
(Jogo de 
TABULEIRO) 

2 aulas Arte 

Contexto e práticas; 
Processos de criação. 
Conteúdo: Poesia Visual. 

 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 
(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições 
temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas suas 
produções visuais. 

Fazer uma poesia 
visual escrita à mão, 
uma “caligrafia” com 
cores. Escolha as 
cores e as palavras 
que vai escrever. 
Recursos: Lápis de 
cor, giz de cera, 
canetinha ou tinta em 
uma folha. 

1 aula Inglês Halloween Conhecer a tradição do Halloween. 
Conhecer a tradição 
do Halloween e 
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 algumas palavras em 
inglês relacionadas à 
data. 
 

Fazer um desenho 
sobre o Halloween. 
 

 
5ª 

1 aula L.P. Planejamento de texto/Progressão 
temática e paragrafação 

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o 
em parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as 
características do gênero textual. 

Interação em sala de 
aula e 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 

2 aulas  CIÊN. 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). 

2 aulas Matem. Propriedades das operações para o 
desenvolvimento de diferentes 
estratégias de cálculo com números 
naturais 

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem 
como entre multiplicação e divisão, para ampliar as estratégias de 
cálculo. 

6ª 

3 aulas Matem. Propriedades das operações para o 
desenvolvimento de diferentes 
estratégias de cálculo com números 
naturais 

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem 
como entre multiplicação e divisão, para ampliar as estratégias de 
cálculo. 

 Interação em sala de 
aula e 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. 

2 aulas L.P. Compreensão  
 
Escrita colaborativa 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global. 
(EF04LP11) Planejar e produzir, com autonomia, cartas pessoais de 
reclamação, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de 
acordo com as convenções do gênero carta e com a estrutura 
própria desses textos (problema, opinião, argumentos), 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade 
do texto. 
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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.  

 


