
 
                                 “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
//Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL      Disciplina: INGLÊS 

///Professor(a): Luciana Costa      Etapa : 3ª      Turma: 4º ano     Data: 20/11/2020 

 

 

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
 

 

 

20/11/2020 

 

Livro: CAP.4 

MY PLACES IN 

TOWN 

Gramatica: 

VERBO: “tobe” 

PRESPOSITIONS 

WH questions 

Vocabulário: 

lugares na cidade e 

profissões 

 

 

 

 

 

 

Video aula ( zoom / 

whatsapp) Cap. 4 – 

exercícios pág 67, 68 e 69 

 

CORREÇÃO DOS 
EXERCÍCIOS PÁG. 64, 
65 e 66 
 

O aluno estará apto a falar sobre 

profissões e lugares na cidade. 

 

Além disso, aprenderá a usar as 

preposições de lugar, que serão 

contextualizadas através de mapas e 

pontos de referência de nossa cidade. O 

verbo “to be”, bem como as “Wh 
questions” também serão praticados nas 

frases de localização. 

 

 

 

Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

 

 

 

 



 
“ Educando para a Glória de Deus” 

 
 

Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL     Turmas 41 e 42  

Professora: Jussara           Etapa :3 ª            Ano: 4º    Data:  16/11/2020 a 21/11/2020 

 

 

“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês', diz o Senhor, 'planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês 

esperança e um futuro.”    Jeremias 29:11 

 

DATA CONTEÚDO METODOLOGIA HABILIDADES/COMPETÊNCIAS 

 

16/11      
2ª feira 

 

Português (2 aulas) 41 e 42 

Capítulo – 9 De onde tudo veio e 
como tudo começou 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

 Trabalhar págs. 105 a 111 

 Dever avaliativo  3,0 pontos      
Já aprendi págs. 97 a 101          
Para: 20/11 (enviar foto nítida) 

Utilizar, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, tais como ortografia, 
regras básicas de concordância 
nominal e verbal, pontuação  e 
pontuação do discurso direto, quando 
for o caso. (BNCC–EF35LP07) 

 

17/11      
3ª feira 

Ciências (2 aulas) 41 e 42        

 
A energia se transforma  

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

 Trabalhar págs. 108 a 110 

 Dever avaliativo investigando 

Pág.110 para dia 25/11   3,0pts             

obs: fazer no caderno e enviar foto 

 

Aplicar em situações diversas 

conceitos científicos básicos, 

associados a energia. 

 

 

18/11      
4ª feira 

 

                                                           
Português (2 aulas) 41 

Verbo: pessoa, número, tempo e 
modo 

 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

 Trabalhar livro de gramática págs. 

210 a 217 

 

Utilizar, conhecimentos linguísticos e 

gramaticais, tais como ortografia, 

regras básicas de concordância 

nominal e verbal, pontuação  e 

pontuação do discurso direto, quando 

for o caso. (BNCC–EF35LP07) 

História (2 aulas) 42 

Os meios de transporte também 
mudam com o passara do tempo 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

 Trabalhar págs. 94, 95, 100 e 101 

 

Identificar as transformações ocorridas 

nos meios de comunicação (cultura 

oral, imprensa, rádio, televisão, 

cinema, Internet e demais tecnologias 

digitais de informação e comunicação) 

e discutir seus significados para os 

https://www.bibliaon.com/versiculo/jeremias_29_11/


diferentes grupos ou estratos sociais). 

(BNCC–EF04HI08) 

 

 

19/11       
5ª feira 

Português (2 aulas) 41 e 42 

Por dentro do gênero                    
Trabalhando lendas 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

 Trabalhar págs. 110 a 114 

 

Utilizar, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, tais como ortografia, 
regras básicas de concordância 
nominal e verbal, pontuação  e 
pontuação do discurso direto, quando 
for o caso. (BNCC–EF35LP07) 

Ciências (1 aula) 41 

Aprender é divertido 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

 Desafio da energia pág. 112 e 113 

 

Aplicar em situações diversas 

conceitos científicos básicos, 

associados a energia. 

 

 

20/11         
6ª feira 

Português (2 aulas) 42 

Verbo: pessoa, número, tempo e 
modo 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

 Trabalhar livro de gramática págs. 

210 a 217 

 

Utilizar, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, tais como ortografia, 
regras básicas de concordância 
nominal e verbal, pontuação  e 
pontuação do discurso direto, quando 
for o caso. (BNCC–EF35LP07) 

Ciências (1 aula) 42 

 Aprender é divertido 

 

 Desafio da energia pág. 112 e 113 

 

Aplicar em situações diversas 

conceitos científicos básicos, 

associados a energia. 

 

21/11         
Sábado 

(Horário de 
5ª feira) 

 

Reposição de aula  41 e 42 

 

Aula remota com envio de atividades 

 

 Produção textual pág. 117 

Faça um lindo desenho para ilustrar 

o seu texto. 

Enviar  foto 

    

Identificar em textos e usar na 

produção textual a concordância entre 

artigo, substantivo e adjetivo 

(concordância no grupo nominal). 

(BNCC–EF04LP07) 
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Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL     Turmas 41 e 42  

Professor(a): Jussara           Etapa :3 ª            Ano: 4º    Data:  03/11/2020 a 06/11/2020 

 

 

“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês', diz o Senhor, 'planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês 
esperança e um futuro.”    Jeremias 29:11 

 
DATA CONTEÚDO METODOLOGIA HABILIDADES/COMPETÊNCIAS 

 

03/11      
3ª feira 

Ciências (2 aulas) 41 e 42        

 
Energia elétrica 

 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

• Trabalhar págs. 98 a 102 
 

Aplicar em situações diversas 
conceitos científicos básicos, 
associados a energia. 

 

 

04/11      
4ª feira 

 

                                                           
Português (2 aulas) 41 

Gramática numeral 

 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

• Livro de gramática páginas 202 a 
207 

Utilizar, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, tais como ortografia, 
regras básicas de concordância 
nominal e verbal, pontuação  e 
pontuação do discurso direto, quando 
for o caso. (BNCC–EF35LP07) 

História (2 aulas) 42 

Migrações internas                     
Herança culturais dos imigrantes 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

• Trabalhar págs. 69 a 72           
Dever: Antes de seguir págs. 75 e 76 
Para: 11/11 

Analisar diferentes fluxos populacionais 
e suas contribuições para a formação 
da sociedade brasileira. (BNCC–
EF04HI10) 

 

 

05/11       
5ª feira 

Português (2 aulas) 41 e 42 

Fábulas e estudo da língua 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

• Trabalhar págs. 78 a 83 
Dever: produção textual págs. 85 e 86   
Para: 09/11 

Utilizar, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, tais como ortografia, 
regras básicas de concordância 
nominal e verbal, pontuação  e 
pontuação do discurso direto, quando 
for o caso. (BNCC–EF35LP07) 

https://www.bibliaon.com/versiculo/jeremias_29_11/


Ciências (1 aula) 41 

Energia em movimento              

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

• Trabalhar  págs. 103  
Dever: Antes de seguir pág. 104 
Para: 10/11 

Aplicar em situações diversas 
conceitos científicos básicos, 
associados a energia. 

 

 

06/11         
6ª feira 

Português (2 aulas) 42 

Gramática numeral 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

• Livro de gramática páginas 202 a 
207 

Utilizar, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, tais como ortografia, 
regras básicas de concordância 
nominal e verbal, pontuação  e 
pontuação do discurso direto, quando 
for o caso. (BNCC–EF35LP07) 

Ciências (1 aula) 42 

 Energia em movimento              

 

• Trabalhar  págs. 103  

• Dever: Antes de seguir pág. 104 
Para: 10/11 

Aplicar em situações diversas 
conceitos científicos básicos, 
associados a energia. 

 


