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Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL         
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“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 

 

19/10       
2ª feira 

Geografia (2 aulas) 41 e 42 

Livro V2 – Cap. 7 

Do que é feito um País? 

 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 

 

• Revisão de Matemática (caderno) 

• . Associar fração decimal ao 

número decimal correspondente. 

• Comparar números decimais. 

• Medir e estimar comprimentos, 

massas e capacidades, utilizando 

unidades de medida padronizadas 

mais usuais, valorizando e 

respeitando a cultura local. 

 
 

 

 

20/10     
3ª feira 

Matemática (2 aulas) 41 e 42     

 
Livro V2 – Cap. 8 

 
Os números decimais 

 
 
 
________________________ 
 
Geografia (1 aula) – 41 

 
Livro V2 – Cap. 7 

Do que é feito um País? 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 

 

• Avaliação de Matemática I – 3ª 
Etapa. 

 
 
 
 
 
__________________________________ 
 
Aula ministrada pela plataforma Zoom 

• Avaliação de Matemática I – 3ª 
Etapa. 

 

•  

• Associar fração decimal ao número 

decimal correspondente. 

• Comparar números decimais. 

• Medir e estimar comprimentos, 

massas e capacidades, utilizando 

unidades de medida padronizadas 

mais usuais, valorizando e 

respeitando a cultura local. 

________________________________ 

• Comparar as características do 
trabalho no campo e na cidade. 

• Diferenciar espaço urbano de 

espaço rural, descrevendo suas 

funções e elementos naturais e 

humanizados de suas paisagens. 



 

 

 

21/10     
4ª feira 

 

Matemática (2 aulas) 41 e 42 

 
 

Livro V2 – Cap. 8 
 

Os números decimais 
 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 
 

 

• Livro P. 87 a 92 – Medidas de 

Massa. 

• Atividades propostas. 

 

• Medir e estimar comprimentos, 

massas e capacidades, utilizando 

unidades de medida padronizadas 

mais usuais, valorizando e 

respeitando a cultura local. 

 

Geografia (1 aulas) 42 

Livro V2 – – Cap. 7 

Do que é feito um País? 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 
 

• Livro – Continuação das atividades 
P. 90 a 93. 

• Comparar as características do 
trabalho no campo e na cidade. 

• Diferenciar espaço urbano de 

espaço rural, descrevendo suas 

funções e elementos naturais e 

humanizados de suas paisagens. 

 

 

22/10       
5ª feira 

História (2 aulas) 41  

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 

 

• Avaliação de Ciências - Jussara 

 

 

Matemática  (2 aula) 42 

Livro V2 – Cap. 8 
 

Os números decimais 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 

• Livro P. 93 – Atividades no 

caderno). 

• Medidas de temperatura – P. 93. 

• Medir e estimar comprimentos, 

massas e capacidades, utilizando 

unidades de medida padronizadas mais 

usuais, valorizando e respeitando a 

cultura local. 

 

 

23/10      
6ª feira 

 

 

 

Matemática  (2 aulas) 41 

Livro V2 – Cap. 8 
 

Os números decimais 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 

• Livro P. 93 – Atividades no 

caderno). 

• Medidas d temperatura – P. 93 

• Representar números decimais na 

reta numérica. 

• Medir e estimar comprimentos, 

massas e capacidades, utilizando 

unidades de medida padronizadas 

mais usuais, valorizando e 

respeitando a cultura local. 

 



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

///Professora: Luciana Costa      Etapa : 3ª      Turma: 4º ano     Data: 23/10/2020 

 

 

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

 

 

 

23/10/2020 

 

Livro: CAP1. – 

OCUCUPATIONS 

AND 

NATIONALITIES 

CAP.2 

PREFERENCES 

CAP 3 MY 

FAVORITE DAY 

Gramatica: Who, 

what, when 

(perguntas usando 

“Quem/ O que, 

qual/ Quando 

WH questions 

DO/DON´T LIKE 

CAN 

(HABILIDADE) 

 

 

 

 

 

 

Video aula ( zoom / 

whatsapp) REVISÃO DOS 

CAP.: 1, 2 e 3 para 

avaliação  

 

A AVALIAÇÃO SERÁ NO 

DIA 24 DE OUTUBRO 

(sábado): SERÁ ENVIADO 

UM LINK DO GOOGLE 

FORMS as 13:00 (este 

ficará disponívl até 

segunda-feira dia 26/10 as 

18:00 

O aluno estará apto a falar sobre 

profissões e nacionalidades.  

 

Estará apto a falar sobre preferências, 

atividades de entretenimento e jogos 

  

O aluno terá contato com os nomes das 

disciplinas estudadas na escola, sendo 

convidado a falar sobre aquilo de que 

gosta e de que não gosta, além das 

estruturas “I like” e “I don’t like”, usadas 

para falar sobre preferências. 

 

Outro tema trabalhado no capítulo são as 

habilidades. O objetivo é capacitar o 

aluno a dizer o que sabe e o que não sabe 

fazer, utilizando o modal verb “can”.  

 

 

 

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

 

 

 

 


