
 

 
 

 

Turma:  4° ano                    Data: 22/02/21                     SEGUNDA-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  

 

 Com música instrumental relaxante recepcionar os 
alunos  

 Realizar oração  

 

7h20 às 8h10 
13h20 às 14h10 
MATEMÁTICA 

Número: situações de uso 
Grupo- 2 Capítulo -3 página- 82 a 93 

Interpretando gráficos 

1° Momento:  Realizar a leitura do texto Interpretando gráficos 
nas páginas 82 e 83 com auxílio do livro eletrônico.  Com base 
na leitura destacar os principais elementos de um gráfico, além 
de sua função de simplificação, e organização.  

 Demonstração de gráficos de coluna pizza usando o 
aplicativo no computador (word) construir um 
gráfico com a turma. 

 Esclarecer possíveis dúvidas existentes; 
 Realizar atividade nas páginas 84 a 90. 

 Promover correção coletiva. 

 8h10 às 9h 
 14h10 às 15h 

INGLÊS 
 

 

 
PROFESSORA NATÁLIA 

 

9h às 9h50                           
15h às 15h50 
GEOGRAFIA 

 
 
 
 

Representação do espaço 
Grupo- 2 Capítulo-2 página- 216 a 226 

Cartografia: princípios e noções 

 Realizar a leitura e explicação do texto - Cartografia: 
princípios e noções nas páginas a 216 a 219 usando o livro 
eletrônico.   

 Retomar rapidamente alguns conhecimentos do 
grupo 1 como pontos cardeais, utilizar as imagens 
de mapas deixar expostos na sala. 

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

2° Momento: Atividade nas páginas 220 e 221. 
 9h50 às 10h20 

15h50 às 16h20 
INTERVALO 

 

10h20 às 11h10                          
16h20 às 17h10 

 
ARTE 

 

 
 

 A arte indígena  
Grupo- 2 Capítulo- 2 página- 258 a 267 

A Arte do trançado e da cestaria 

1° Momento: Realizar a leitura e explicação do texto - A 
Arte do trançado e da cestaria nas páginas 258 a 263, 
usando o livro eletrônico.  

 Promover a socialização esclarecendo as 
dúvidas e curiosidade; 

 Apresentar o vídeo da cultura indígena; 
https://www.youtube.com/watch?v=KX2
peRbaQn4 

 Realizar o exercício de aplicação página 
264 e 265. 

 

 
11h10 às 12h                         
17h10 às 18h 
PORTUGUÊS 

 
 

 
 

As palavras, os números e as imagens 
Grupo - 2 Capítulo -6 página- 32 a 36 

Texto de divulgação cientifica 

1°Momento: solicitar que os alunos façam a leitura do texto 
 - Infância de outros tempos nas páginas 32 e 33, promover 
a socialização do texto. O texto trata de crianças na época 
da escravidão no Brasil. 
2° Momento: Gramática 

 Retorna a gramática da aula anterior – 
Ditongo, hiato e tritongo. 

 Realizar a explicação sílaba tônica e 
classificação das palavras. 

3°Momento:Realizar atividade nas páginas 34 e 36. 
 

 

Recursos 

Professor: 

Projetor, computador, vídeo do youtube, slides, lanterna. 
tampinha de garrafa, agulha, bacia com água, mapas 
(mundo, Brasil, Maranhão e imperatriz), papeis 
coloridos, cola, tesoura. 

Aluno: 

Livro didático grupo 2, Cadernos e estojo completo, papeis 
colorido, tesoura e cola. (aluno online)  

 
Atividades de casa  

Agenda 

Matemática: páginas 91 a 93 e continhas. 
Geografia: Proposto páginas 222 e 223. 
Arte: proposto páginas 266 e 267, e ficha 

https://www.youtube.com/watch?v=KX2peRbaQn4
https://www.youtube.com/watch?v=KX2peRbaQn4


 

 
 

 

 

Português: Na ficha. 
 

Turma: 4° ano Data: 23/02/2021                     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 prese em oração  

 7h20 às 8h10 
13h20 às 14h10 

INGLÊS  
 

PROFESSORA NATÁLIA 

 

8h10 às 9h 
 14h10 às 15h 
PORTUGUÊS 

As palavras, os números e as imagens 
Grupo - 2 Capítulo -6 página- 36 a 38 

Retomar - Texto de divulgação cientifica 

1° Momento: Correção das continhas 
 Leitura do texto –especialistas dizem quanto tempo as 
crianças podem ficar no computador - nas páginas 36 e 37. 

 Realizar a leitura do texto promovendo discussões 
sobre i acesso à internet;  

 Socializar o texto com toda a turma. 
2° Momento: Realizar atividades nas páginas 38. 

 Promover a correção coletiva. 

 

 
8h10 às 9h 

 14h10 às 15h 
HISTÓRIA 

 
 

 
Chegada do ser humano na América  

Grupo- 2 Capítulo -3 página- 192 a 197 
O povoamento do continente americano 

 

1° Momento:  Realizar o estudo do texto -O povoamento do 
continente americano nas páginas 209 e 208. usar livro 
eletrônico, mapas da Serra da Capivara em slide. 

 Promovendo explicações do texto proposto. 
 Esclarecer as dúvidas realizando debates entre a turma. 
 Realizar atividade nas páginas 195 e 196. 

2° Momento:  Apresentar o vídeo da Serra da Capivara após 
realizar os desenhos nas pedras (desenhos rupestres) 

 9h50 às 10h20 
15h50 às 16h20 

INTERVALO 

 

10h20 às 11h10                          
16h20 às 17h10 
LITERATURA 

 

                           A colcha de Retalho  
  

 

1°Momento 
Realizar a contação da história - A colcha de retalhos de 
Conceil Corrêa e Nye Ribeiro, Data da primeira publicação: 
2010. Usar slides para contação da história. 
 - Felipe gostava muito de ir à casa da vovó. Além dos bolos e doces 
deliciosos que preparava, vovó também era uma ótima contadora 
de histórias. Um belo dia, quando o neto a ajudava a fazer uma 
nova colcha, em meio a retalhos coloridos, desenhados e cheios de 
história, os dois reuniram e costuraram lembranças. ...  

Socializar a leitura associando com os nossos dias atuais. 
Promover debate entre a turma, falar sobre os sentimentos 
e comidas preferidas. 
Construir uma cocha de memorias usando tecidos coloridos 
e canetas para tecido. 

-

  
 

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

 

 
 

Os satélites  
Grupo- 2 Capítulo -3 página- 152 a 158 

Satélites naturais e artificiais  
 

1° Momento:  Realizar a leitura do texto - Satélites naturais e 
artificiais, nas páginas 152 155 usando o livro eletrônico 
ao decorrer da leitura do texto promover pausas para 
explicações. 

 Realizar a atividade nas páginas 156 a 158. 
 Realizar explicações de dúvidas. 
 Promover correções. 

  

Recursos 

Professor: 

Mensagem do you tube, slides, projetor, computador, 
fone de ouvido e caixa de som, retalhos de tecidos 
coloridos, caneta para tecido, 

Aluno: 

 Livro grupo 2, Estojo, caderno, retalhos de tecidos 
coloridos, caneta para tecido (alunos on-line) 

 

Atividades de casa  
Agenda 

Português: Na ficha. 
História:  Proposto na página 197 e ficha. 
Literatura: Na ficha. 
Ciências da natureza: Atividade proposta na p. 158 e ficha. 
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Turma:  4° ano                    Data:24/02/21                     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  

 

 Com música instrumental relaxante recepcionar os 
alunos  

 Realizar oração  

 

7h20 às 8h10 
13h20 às 14h10 

REDAÇÃO 

             
 
        
              Baú de história 

 
 

 
 

1° Momento: Correção das continhas da semana 
2° Momento: 

Criar história a partir dos objetos retirado do baú. 
Construí história a partir dos objetos retirado do baú.  
Construir inicialmente uma história oral e coletiva para 
que as crianças conheçam o processo de construção do 
texto. 

   3° Momento: Atividade no caderno Baú de história. 

 8h10 às 9h 
14h10 às 15h 

INGLÊS 

PROFESSORA NATÁLIA 

 

9h às 9h50                           
15h às 15h50 
MATEMÁTICA 

 
Adição de números naturais 

Grupo- 2 Capítulo - 4 página- 94 a 97 
Adição de números naturais sem reserva – Uso 

do Ábaco 
 

1° Momento:  Realizar a leitura do texto Adição de 
números naturais sem reserva - Uso do ábaco nas páginas 

94 e 97 com auxílio do livro eletrônico.   
 Retomar com aprofundamento o uso da adição 

de números naturais; 
 Usar materiais concreto com Material dourado 

ábaco para demonstrações; 
 Esclarecer possíveis dúvidas existentes; 
 Realizar atividade nas páginas 96 e 97. 

 Promover correção coletiva. 
 9h50 às 10h20 

15h50 às 16h20 
INTERVALO 

 

10h20 às 11h10                          
16h20 às 17h10 

 
CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

 

 
 
 
 

Os satélites  
Grupo- 2 Capítulo -3 página- 159 a 164 

As fases da lua 

1° Momento:   
Com o uso de slide promover a explicação do texto -
As fases da lua nas páginas 159 a 161. 
 Realizar explicação sobre o texto; 
 Promover debates entre os alunos; 
 Realizar exercício de aplicação nas páginas 161 a 

163. 
2° Momento:   Realizar a experiência proposta no livro na 
página 163; 

 Esclarecer dúvidas. 
 

 
 

11h10 às 12h                         
17h10 às 18h 
GEOGRAFIA 

 
 

 
 

Representação do espaço 
Grupo- 2 Capítulo-2 página- 224 a 231 

Paralelos e meridianos 

1° Momento:  Promover explicação do texto - Paralelos e 
meridianos usando slides. Página 224 a 228. 

 Promover explicação do texto usando o globo terrestre; 
 Realizar debate entre os alunos; 
 Resolver o exercício de aplicação nas p. 229. 

 

Recursos 

Professor: 

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

Aluno: 

Livro didático grupo 1, Cadernos e estojo completo 

 

Atividades de casa  
Agenda 

Redação: No caderno 
Matemática: Proposto página 97 e continhas e ficha. 
Ciências da Natureza: no livro página 164 e ficha. 
Geografia: Proposto p. 230 e 231 e ficha. 
 



 

 
 

 

 

 

Turma: 4° ano Data: 25/02/2021                     QUINTA-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 prese em oração  

 7h20 às 8h10 
13h20 às 14h10 

INGLÊS  
 

PROFESSORA NATÁLIA 

 

8h10 às 9h 
 14h10 às 15h 

CIÊNCIAS 
SOCIAIS 

Colaboração entre culturas diferentes 
Grupo- 2 Capítulo-2 página- 245 a 256 

A cooperação internacional e a situação dos 
refugiados 

1°Momento: Realizar a leitura do texto A cooperação 
internacional e a situação dos refugiados com o livro 
eletrônico páginas 245 a 251. 

 Realizar estudo do texto; 
 Resolver o exercício de aplicação nas 

páginas 252 e 253. 

 

 
PORTUGUÊS 

9h às 9h50                           
15h às 15h50 

 

 
 

As palavras, os números e as imagens 
Grupo - 1 Capítulo -6 página- 39 a 47 

Organização de dados em tabelas e gráficos 

1°Momento: Realizar a leitura do texto coletivamente na 
página 39 usar o livro eletrônico para demonstração dos 
gráficos. 

 promover bate papo sobre o texto das páginas 40. 
 Realizar atividade nas páginas 41 a 44. 
 Promover correção coletiva. 

 9h50 às 10h20 
15h50 às 16h20 

INTERVALO 

 

10h20 às 11h10                          
16h20 às 17h10 
MATEMÁTICA 

 

 
 

 
Adição de números naturais  

Grupo- 2 Capítulo - 4 página- 98 a 102 
 

Adição de números naturais sem reserva – Uso do 
material dourado 

 
  

1° Momento:  Realizar a leitura do texto -  
Adição de números naturais sem reserva – Uso do 
material dourado nas páginas 98.  Promover explicação do 
texto usando o livro e o material dourado do encarte, 
disponível no livro didático grupo 2; 

 Esclarecer possíveis duvidas existentes; 
 Realizar atividade nas páginas 99 a 101. 
 Promover correção coletiva, logo depois 

realizar a colagem das peças. 
  

 

 
11h10 às 12h                         
17h10 às 18h 

HISTÓRIA 
 

 
Chegada do ser humano na América 

Grupo- 2 Capítulo -3 página- 198 a 203 
Os primeiros habitantes da América  

1° Momento:  Realizar o estudo do texto – Os primeiros 
habitantes da América nas páginas 198 e 201. (usar livro 
eletrônico)  

 Com o livro eletrônico realizar a explicação do 
texto;  

 Esclarecer as dúvidas realizando debates entre a 
turma. 

2° Momento: Realizar atividade nas páginas 202 

  

Recursos 

Professor: 

 Videi do you tube, slides, livro eletrônico, 
projetor, computador, fone, material dourado, 
cola , tesoura 

 

Aluno: 

 Livro grupo 2, Estojo, caderno material dourado, cola, 
tesoura. 

 

Atividades de casa  
Agenda 

Ciências sociais: Proposto na página 254 e 256; 
Português: Atividade proposta páginas 45 a 47. 
Matemática: Proposto páginas 133 e 134 continhas. 
História:  Atividade proposta na p. 203 e ficha. 
 



 

 
 

 

 

 

Turma: 4° Ano Data:    26/02/2021                   SEXTA-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 oração do pai nosso; 
 Deixar que cada criança faça sua prese em oração 

 
7h20 às 8h10 

13h20 às 14h10 
 

 

Avaliação  
P3 – Matemática e Ciências da natureza 

 

    
8h10 às 9h 

 14h10 às 15h 
 

 

Avaliação  
P3 – Matemática e Ciências da natureza 

 

  
 

PORTUGUÊS 
9h às 9h50                           

15h às 15h50 
 

 
Pesquisado e divulgando 

Grupo - 2 Capítulo - 6 página- 48 a 53 
Busca e seleção de informações 

1°Momento:   Solicitar a leitura - Cronos, o tempo – ou seja 
mais forte que um titã.  

 Promover socialização do texto; 
 O uso da vírgula - usar o quadro para explicação; 
 Realizar atividade nas páginas 50 e 53. 
 Promover correções; 

 9h50 às 10h20 
15h50 às 16h20 

INTERVALO 

 

10h20 às 11h10                          
16h20 às 17h10 

SOCIOEMOCIONAL 

 
 
 
Reconhecer a raiva em si mesmo e expressá-la de 

maneira adequada 
 

 

Reconhecer a raiva em si mesmo e expressá-la de 
maneira adequada 

 
Aprender a identificar a raiva e a desenvolver estratégia para 
expressá-la de maneira adequada são passos essenciais para 
que ocorram avanços nos processos de autoconhecimento e 

autocontrole. 
Dinâmica: Usar as plaquinhas sim e não ... fazer perguntas 
que levem a responderem se sim ou noção. 
 Atividade prática- Escrever no quadro a frase “Fico bravo 
quando! Deixar que cada um leia a frase e responda. Após 
socializar a experiência.  
Atividade: Na ficha 
 

 

 
11h10 às 12h                         
17h10 às 18h 
MATEMÁTICA 

 
 
 

 

 
 
 

Adição de números naturais 
Grupo - 2 Capítulo -4 página- 103 a 109 

Adição com reserva 

 
 

 

1° Momento:  Realizar a leitura do texto - Adição com 
reserva na página 103 a 104. Usando o quadro para 
realizar explicações e esclarecimento de possíveis 
dúvidas.  
E importante associá-la com a escrita do algarismo, é 
sempre importante ficar claro a expressão “vai 1” 
como indicativo de uma reserva de 1 dezenas, de 1 
centena etc. 
 Realizar atividade nas páginas 105 a 108. 
 Promover correção coletiva. 

  
 

Recursos 

Professor: 

Slide, cartas, videio do you tube, caixa de emoções, 
 

Aluno: 

Livro grupo 1, Estojo, caderno. 

 
Atividades de casa  

Agenda 

Português: Proposto na p. 53. 
Matemática:  No livro páginas 109. 
 


