
 

 
 

DIARINHO COC - 2021 

Turma: 4° Ano                   4° Semana de aula 
Data: 08/02/21                     SEGUNDA-FEIRA 

Professora: Railene de Araújo 

 HORA / 
DISCIPLINA 

CONTEÚDO / LIVRO / MÓDULO / PÁGINA /        
ATIVIDADES  

METODOLOGIA / PROCEDIMENTOS 

 
7h15 às 7h20 

13h15 às 13h20 

 Receber os alunos na porta da sala. 
 Realizar oração na sala. 

 

 Recepcionar os alunos com uma música 
instrumental relaxante. 

 Realizar oração. 

 

7h20 às 8h10 
13h20 às 14h10 
MATEMÁTICA 

Os números naturais 
Grupo 1      Capítulo 2      Página 112 a 119 
A classe das unidades simples: 1ª, 2ª e 3ª 

ordens 
 

1° Momento: Correção das continhas da semana 
2° Momento: Com o uso do livro eletrônico realizar leitura 
do texto no livro na pág. 112.  
 Realizar explicação com exemplos no quadro; 
 Iniciar o estudo da classe das unidades simples, 

apresentando também um estudo sobre 
decomposição; 

 Realizar atividade no livro na pág. 113 a 117. 

 8h10 às 9h 
 14h10 às 15h 

INGLÊS 
 

 

 
PROFESSORA NATÁLIA 

 

9h às 9h50                           
15h às 15h50 
GEOGRAFIA 

 
Revisão do grupo 1 

Orientação: onde estou? 
Grupo 1      Capítulo  1     Páginas 214 a 232 

 

1° Momento: Realizar a revisão capítulo 1,  páginas 214 a 
218 - Orientação: Onde estou?  

 Realizar explicação do texto usando slides com o 
conteúdo estudado no grupo 1. 

 Realizar esclarecimentos de possíveis dúvidas; 
 Promover debate entre os alunos; 

2° Momento: Realizar atividade na ficha. 
3° Momento: Realizar atividade prática proposta na página 
228 – Construir uma bússola caseira. 

 Fazer os registros no livro na pág. 229 e ficha no 
caderno.  

 
 9h50 às 10h20 

15h50 às 16h20 
INTERVALO 

 

10h20 às 11h10                          
16h20 às 17h10 

 
ARTE 

 

 
 

 Revisando: A criação do mundo 
Grupo  1      Capítulo   1     Páginas 248 a 259 

1° Momento:   
Revisando: A criação do mundo 

 Realizar a revisão do capítulo usando slide. 
 Promover a socialização esclarecendo as dúvidas e 

curiosidade. 
 Promover debate entre a turma. 

 

 
11h10 às 12h                         
17h10 às 18h 
PORTUGUÊS 

 
 

 
 

Verdades e fantasias 
Grupo - 1 Capítulo -3 página- 42 a 47 

Desbravando o mundo e a imaginação 

1°Momento: Solicitar que os alunos façam a leitura do texto 
 - O mundo é grande demais! Presente nas páginas 42 e 43. 
 Discutir com os alunos suas preferências na 

alimentação.  
 Fazer perguntas como: “você já comeu alguma comida 

de outra cultura? Qual? O que achou da experiência? 
Onde? Já conheceu pessoas de outros países? Como foi 
a experiência?    

2°Momento: Realizar atividade nas páginas 44 e 45. 
 

 

Recursos 

Professor: 

Projetor, computador, vídeo do Youtube, slides, 
lanterna, tampinhas de garrafa, agulha, bacia com água. 

Aluno: 

Livro didático grupo, Cadernos e estojo completo. 

 

Atividades de casa  
Agenda 

Matemática: Exercício proposto páginas 118 e 119 
Geografia: Atividade na ficha 
Arte: Atividade na ficha 
Português: Exercício Proposto páginas 46 e 47 
 



 

 
 

DIARINHO COC - 2021 

 

 

Turma: 4° Ano Data: 09/02/2021                     TERÇA-FEIRA 

Professora: Railene de Araújo 

 HORA / 
DISCIPLINA 

 CONTEÚDO / LIVRO / MÓDULO / 
PÁGINA /        ATIVIDADES  

METODOLOGIA / PROCEDIMENTOS 

 
7h15 às 7h20 

13h15 às 13h20 

 Acolhida aos alunos na porta da sala. 
 Realizar oração na sala.  

 

 Realizar a leitura de mensagem. 
 Deixar que cada criança faça sua oração espontânea. 

 7h20 às 8h10 
13h20 às 14h10 

INGLÊS  
 

 
PROFESSORA NATÁLIA 

 

8h10 às 9h 
 14h10 às 15h 
PORTUGUÊS 

Verdades e fantasias 
Grupo  1      Capítulo 3       Página 48 a 55 

Explorando o Universo 
 

1° Momento: Correção das continhas 
 Leitura do texto – Explorando o Universo nas páginas 48 

e 49. 
 Realizar a leitura do texto promovendo discussões sobre 

conhecimento prévio do planeta Marte.  
 Socializar o texto com toda a turma. 
2° Momento: Realizar atividades nas páginas 50 a 52 
Promover a correção coletiva. 

 

 
8h10 às 9h 

 14h10 às 15h 
HISTÓRIA 

 
 

 
Desenvolvimento da agricultura 

Grupo  1      Capítulo  2       Páginas 202 a 208 
A agricultura 

1° Momento:  Realizar a leitura do texto - A agricultura nas 
páginas 202 a 204 com o auxílio do livro eletrônico. 
 Deixar que os alunos se manifestem sobre as perguntas 

do primeiro parágrafo do texto, levantando hipóteses, 
conhecimentos prévios, estimulando-os a comentar 
sobre a sua alimentação. 

 Promover a socialização do texto com explicações 
orais esclarecendo dúvidas e curiosidades. 

 Realizar Atividade nas páginas 205 e 206. 
 Realizar correção coletiva. 
 

 9h50 às 10h20 
15h50 às 16h20 

INTERVALO 

 

10h20 às 11h10                          
16h20 às 17h10 
LITERATURA 

 

Os músicos de Bremen 
Autor: Irmãos Grimm 

1°Momento 
 Falar sobre os irmãos Grimm Wilhelm, Grimm e Jacob 

Grimm e a sua contribuição para a literatura. 
 Usar slide com fotos dos escritores e obras escritas por 

eles. 
 2°Momento 
Apresentar o vídeo da história: 
https://www.youtube.com/watch?v=J7Wyc9w1fXY 
 Promover a socialização da história. 
 Debate entre os alunos. 
 Realizar atividade na ficha. 

 
 

11h10 às 12h                         
17h10 às 18h 
CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

 

 

 
O que é um planeta-anão? 

Grupo 1      Capítulo 1        Páginas 170 a 173 
 

 
 

1° Momento:  Retomar ao conteúdo anterior - O que é 
um planeta-anão? 

Promover a leitura do texto: O que é um planeta-anão?  
 Realizar explicação sobre o texto; 
 Promover debate entre os alunos; 
 Realizar exercício de aplicação nas páginas 172 e 173. 

  

Recursos 

Professor: 

Mensagem do you tube, slides, projetor, computador, 
fone de ouvido e caixa de som. 

Aluno: 

 Livro grupo 1, Estojo, caderno dicionário. 

 

Atividades de casa  
Agenda 

Português: Exercício Proposto páginas 52 a 55. 
História:  Exercício Proposto página 207. 
Literatura:  Exercício na ficha. 
Ciências da natureza:  Exercício Proposto página 173. 
. 

https://www.youtube.com/watch?v=J7Wyc9w1fXY
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Turma:  4° Ano                    Data:10/02/21                     QUARTA-FEIRA 

Professora: Railene de Araújo 

 HORA / 
DISCIPLINA 

CONTEÚDO / LIVRO / MÓDULO / PÁGINA /        
ATIVIDADES  

METODOLOGIA / PROCEDIMENTOS 

 
7h15 às 7h20 

13h15 às 13h20 

 Acolhida aos alunos na porta da sala; 
 Realizar oração na sala. 

 

 Recepcionar os alunos com música instrumental 
relaxante. 

  Realizar oração. 

 

7h20 às 8h10 
13h20 às 14h10 

REDAÇÃO 

Caixa geradora de histórias 
Produzindo texto narrativo 

 
 

 
 

1° Momento: Correção das continhas da semana 
2° Momento: 
 Criar história a partir da caixa geradora de histórias, 

retirar as fichas da caixa.  
Personagens – onde – Quando – como  

 Construir inicialmente uma história oral e coletiva para 
que as crianças conheçam o processo e as partes do 
texto.  

 Sortear as fichas para que cada criança produza seu 
texto individualmente. 

   3° Momento: Atividade no caderno 
 

 8h10 às 9h 
14h10 às 15h 

INGLÊS 

 
PROFESSORA NATÁLIA 

 

9h às 9h50                           
15h às 15h50 
MATEMÁTICA 

 
Os números naturais 

Grupo 1       Capítulo  2        Páginas 120 a 126 
A classe dos milhares: 4ª, 5ª e 6ª ordens 

  

1° Momento:  Realizar a leitura do texto - A classe 
dos milhares: 4ª, 5ª e 6ª ordens na página 120.  

 Promover explicação do conteúdo aplicando 
exemplos no quadro; 

 Esclarecer possíveis dúvidas existentes promover 
debate; 

 Realizar atividade nas páginas 121 a 125. 
 Promover correção coletiva. 

 9h50 às 10h20 
15h50 às 16h20 

INTERVALO 

 

10h20 às 11h10                          
16h20 às 17h10 

 
CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

 

 
Astros em movimento 

Grupo  1      Capítulo   2      Páginas 173 a 179 
 

Posição do sol e pontos cardeais 
Grupo   1      Capítulo  2     Páginas 180 a 186 

 

1° Momento:  
Com o uso de slide promover a explicação do texto -

Astros em movimento nas páginas 174 a 177. 
2° Momento:  Realizar a simulação dos movimentos de 

rotação e translação. Momento de descobertas pág. 
177 

 Realizar explicação sobre o texto; 
 Promover debate entre os alunos; 
 Realizar exercício de aplicação nas páginas 178 a 179. 
3° Momento:   Com slides promover a explicação do texto - 
Posição do sol e pontos cardeais nas páginas 180 e 183, e 
explicação dos exercícios para casa. 

 
 

 
11h10 às 12h                         
17h10 às 18h 
PORTUGUÊS 

 
 

 
 

Inventar histórias 
Grupo     1      Capítulo  4       Páginas 56 a 61 

Leitura, análise e interpretação de texto narrativo 
 

1° Momento:  Promover explicação das características de 
texto narrativo usando slides. 
2° Momento: solicitar que os alunos façam a leitura do texto 
  -  Um presente para o rei (parte 1). 
 Promover bate papo sobre o texto (Narrativo) nas 

páginas 57 e 57. 
 Realizar atividade na página 58 a 60. 
 Promover correção coletiva. 

 

Recursos 

Professor: 

Projetor, computador, fone de ouvido, caixa de som, 
slides, caixa geradora de história, fita crepe, tintas, globo 
terrestre, lanterna e lâmpada para simular o sol. 

Aluno: 

Livro didático grupo 1, Cadernos e estojo completo 

 

Atividades de casa  
Agenda 

Redação: Atividade no caderno 
Matemática: Exercício Proposto página 126 e continhas. 
Ciências da Natureza: Atividade no livro páginas 184 a 186. 
Português: Exercício Proposto pág. 60 e 61. 
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Turma: 4° Ano Data: 11/02/2021                     QUINTA-FEIRA 

Professora: Railene de Araújo 

 HORA / 
DISCIPLINA 

 CONTEÚDO / LIVRO / MÓDULO / 
PÁGINA /        ATIVIDADES  

METODOLOGIA / PROCEDIMENTOS 

 
7h15 às 7h20 

13h15 às 13h20 

 Acolhida dos alunos na porta da sala. 
 Realizar oração na sala. 

 

 Realizar a leitura da mensagem do dia. 
 Pedir que cada criança faça sua oração. 

 7h20 às 8h10 
13h20 às 14h10 

INGLÊS  
 

 
 

PROFESSORA NATÁLIA 

 

8h10 às 9h 
 14h10 às 15h 

CIÊNCIAS 
SOCIAIS 

Cultura 
Grupo  1   Capítulo 1   Páginas  240 a 246 

Identificar o contato entre as culturas 

1°Momento: Realizar as continhas da semana. 
2°Momento: Identificar o contato entre as culturas, nas 
páginas 240 a 243.  
 Apresentar a temática com auxílio de slides 

retomando o conteúdo da aula anterior.  
 Promover debate entre a turma sobre a temática 

abordada. 
 Realizar estudo do texto. 
 Resolver o exercício de aplicação na página 244 e 

245. 

 

 
PORTUGUÊS 

9h às 9h50                           
15h às 15h50 

 

 
 

Verdades e fantasias 
Grupo   1    Capítulo  4    Páginas 62 a 70 

A presença de diálogos nos textos narrativos 
 

1°Momento: solicitar que os alunos façam a leitura do texto 
  -  Um presente para o rei (parte 2) nas páginas 62 e 63 do 
seu livro. 
 Socialização do texto.   
 Promover bate-papo sobre o texto (Narrativo) nas 

páginas 64 e 65. 
 Explicar o conteúdo usando slides. 
 Realizar atividade nas páginas 66 a 68. 
 Promover correção coletiva. 

 9h50 às 10h20 
15h50 às 16h20 

INTERVALO 

 

10h20 às 11h10                          
16h20 às 17h10 
MATEMÁTICA 

 

 
 

 
Os números naturais 

Grupo   1     Capítulo  2     Páginas 120 a 133 
A classe dos milhões: 7ª, 8ª e 9ª ordens 

  

1° Momento: Realizar a leitura do texto - A classe dos 
milhões: 7ª, 8ª e 9ª ordens na página 127.   
 A ordem dos milhões é muito recorrente na indicação 

de populações - explorar esse fato com os alunos 
através de exemplos encontrados em revistas. 

 Promover explicação do texto usando o quadro. 
 Esclarecer possíveis dúvidas existentes. 
 Realizar atividade nas páginas 128 a 133. 
 Promover correção coletiva. 

  
 

 
11h10 às 12h                         
17h10 às 18h 

HISTÓRIA 
 

 

Desenvolvimento da agricultura 
Grupo  1      Capítulo  2      Páginas  209 a 212 

Idade dos metais 
 

1° Momento: Realizar o estudo do texto – Idade dos metais 
nas páginas 208 e 209 (Usar livro eletrônico). 

 Com o livro eletrônico explicar o texto idade dos 
metais.  

 Esclarecer as dúvidas realizando debate entre a 
turma. 

2° Momento: Realizar atividade na página 211. 
  

Recursos 

Professor: 

Vídeo do YouTube, slides, livro eletrônico, projetor, 
computador, fone. 
 

Aluno: 

 Livro grupo 1, Estojo, caderno. 

 

Atividades de casa  
Agenda 

Ciências sociais: Exercício Proposto pág. 246. 
Português:  Exercício Proposto págs. 69 e 70. 
Matemática:  Exercício Proposto págs. 133 e 134 e  continhas da semana. 
História:   Exercício Proposto pág. 212. 
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Turma: 4° Ano Data: 12/02/2021                       SEXTA-FEIRA 

Professora:  Railene de Araújo 

 HORA / 
DISCIPLINA 

CONTEÚDO / LIVRO / MÓDULO / PÁGINA /        
ATIVIDADES  

METODOLOGIA / PROCEDIMENTOS 

 
7h15 às 7h20 

13h15 às 13h20 

 Acolher os alunos na porta da sala. 
 Realizar oração na sala.  

 

 Realizar a oração coletiva; 
 Abrir o momento de reflexão, cada criança fará sua 

oração espontânea. 

 
7h20 às 8h10 

13h20 às 14h10 
 

 

Avaliação  
P2 – Português e Geografia 

 

    
8h10 às 9h 

 14h10 às 15h 
 

 

Avaliação  
P2 – Português e Geografia 

 

  
 

PORTUGUÊS 
9h às 9h50                           

15h às 15h50 
 

 
Inventando histórias 

Grupo  1    Capítulo  4    Páginas 71 a 73 
Produção de narrativa ficcional 

1°Momento:  Produção de narração ficcional 
 Com slides realizar a explicação do texto narrativo 

presente na página 71. 
 Realizar atividade nas páginas 71 e 72. 
 Promover correção coletiva dos exercícios. 
 Promover debate sobre as diversas formas de construção 

do texto narrativo. 
 Construir um texto narrativo coletivamente - iniciar com a 

turma online. 
 9h50 às 10h20 

15h50 às 16h20 
INTERVALO 

 

10h20 às 11h10                          
16h20 às 17h10 

SOCIOEMOCIONAL 

 
 
 

Reconhecer como as emoções afetam seu 
comportamento 

 
 

Reconhecer como as emoções afetam seu 
comportamento 

 Falar com as crianças sobre como as emoções são 
responsáveis pelos comportamentos das pessoas.  

 Explicar que os comportamentos podem ser negativos ou 
positivos, de acordo com as emoções sentidas.   

 Falar que as emoções influenciam no comportamento 
como reação que nos leva perder a cabeça. 

Dinâmica: Usar uma caixa com nome de várias emoções. 
Pedir para as crianças retirarem uma emoção de dentro da 
caixa e fazer a mímica para que as demais crianças 
descubram qual é a emoção. 
Atividade: Exercício na ficha 

 

 
11h10 às 12h                         
17h10 às 18h 
MATEMÁTICA 

 
 
 

 

Os números naturais 
Grupo- 1 Capítulo -2 página- 135 a 146 

Sucessão ou sequência de números páginas 135 a 
142 

Valores relativo absoluto páginas 143 a 146 
 
 

 
 

1° Momento:  Realizar a leitura do texto - Sucessão ou 
sequência de números na página 135.  
 Ampliar o conceito de antecessor e sucessor de um 

número natural.  
 Promover explicação do texto usando fichas com 

números. 
 Esclarecer possíveis dúvidas existentes. 
 Realizar atividade nas páginas 136 a 142. 
 Promover correção coletiva. 
2° Momento:  Valor relativo e absoluto - página 143.  
Realizar leitura do texto explicando a ideia de valor relativo 
de um algarismo, dessa forma, facilitar a compreensão de 
algoritmos, como multiplicação de fatores de dois ou mais 
algarismos. 

 
Recursos 

Professor: 

Slide, cartas, vídeo do YouTube, caixa de emoções. 
 

Aluno: 

Livro grupo 1, Estojo, caderno. 

 
Atividades de casa  

Agenda 

Português: Exercício Proposto pág. 74. 
Matemática: Continhas da semana e  Exercício Proposto pág. 144 a 146. 
Socioemocional:  Exercício Proposto na ficha. 


