
 
“ Educando para a Glória de Deus” 

 
 

Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL         
Professor(a): Lívia Gleig           Etapa : 3ª            Ano: 4º    Data:  08/09/2020 a 11/09/2020 

 

  

“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 

 

07/09       
2ª feira 

Geografia (2 aulas) 41 e 42 

 

FERIADO 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 
 

 
FERIADO 

 
 
 
 
FERIADO 

 

 

 

 

08/09      
3ª feira 

Matemática (2 aulas) 41 e 42     

 
 
 
Livro V2 – Cap. 6 - Frações 
 
 
________________________ 
Geografia (1 aula) – 41 
Livro V2 – Cap. 6 -  A cidade 

não para. 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 

• Explicação e atividades propostas – 
Pags. 21 (Uma ideia sobre ângulos) 

• Dever Avaliativo: Já aprendi! Pags. 
28 a 33. 
Valor: 3 pontos 
Entregar: 15/09 (terça-feira) 

__________________________ 
Aula ministrada pela plataforma Zoom 

• Correção do dever – Pag. 41 
• Livro – Os problemas dos centros 

urbanos. Pag. 44 

 
 
 

• Conhecer a ideia de ângulo e 
reconhecer as aberturas e giros. 

 
 
_______________________________ 

• Identificar problemas de ordem 
socioambiental do campo e das 
cidades, identificando e 
apresentando propostas de 
soluções que se pautam na 
sustentabilidade e no respeito 
aos valores humanos. 



 

 

 

09/09     
4ª feira 

 

Matemática (2 aulas) 41 e 42 

Livro V2 – Cap. 7 
Operações com frações 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 
 

• Cálculos envolvendo frações – Pag. 
44  

• Expliacação e atividades propostas 

• Comparar frações, estabelecer 
equivalências e realizar 
operações da adição e subtração 
envolvendo frações com 
denominadores iguais. 

Geografia (1 aulas) 42 

Livro V2 – Cap. 6 -  A cidade 
não para. 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 
 

• Correção do dever – Pag. 41 
• Livro – Os problemas dos centros 

urbanos. Pag. 44 

 
• Identificar problemas de ordem 

socioambiental do campo e das 
cidades, identificando e 
apresentando propostas de 
soluções que se pautam na 
sustentabilidade e no respeito 
aos valores humanos. 

 

 

 

10/09       
5ª feira 

História (2 aulas) 41  

Cap. 5 – Livro V2 - (África, O 
Berço da Humanidade) 

 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 
 

• A Africa atual: desafios do século XXI 
• Atividades propostas – Antes de 

seguir: pags: 20 a 25. 

 
• Identificar as motivações dos 

processos migratórios em 
diferentes tempos e espaços e 
avaliar o papel desempenhado 
pela migração nas regiões de 
destino. 

Matemática  (2 aula) 42 

Livro V2 – Cap. 7 
Operações com frações 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 
 

• Cáculos envolvendo frações. Pag. 44 
• Explicação e atividades propostas. 

• Comparar frações, estabelecer 
equivalências e realizar operações da 
adição e subtração envolvendo 
frações com denominadores iguais. 

 

11/09       
6ª feira 

Matemática  (2 aulas) 41 

Cap. 7– Livro V2 
 

As Frações 
Operações com frações 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 

• Cáculos envolvendo frações. Pag. 44 
• Explicação e atividades propostas. 

• Comparar frações, estabelecer 
equivalências e realizar operações da 
adição e subtração envolvendo 
frações com denominadores iguais. 

 

 



 
“ Educando para a Glória de Deus” 

 
 

Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL         

Professora: Jussara           Etapa :3 ª            Ano: 4º    Data:  08/09/2020 a 11/09/2020 

 

 

“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 

07/09     
2ªfeira 

 

 

FERIADO 

 

FERIADO 

 

FERIADO 

 

08/09       
3ª feira 

      

 Ciências (2 aulas) 41 e 42        

Substâncias que se misturam 

 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 
 

 Trabalhar com o livro págs. 36 a 38  

DEVER: livro págs. 51 e 52 

 

Identificar misturas na vida diária, com 

base em suas propriedades físicas 

observáveis, reconhecendo sua 

composição. (BNCC–EF04CI01) 

 

 

09/09      
4ª feira 

 

 

Português (2 aulas) 41 

Trabalhar com gênero textual email 
Adequação da linguagem ao 
contexto 

 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

 Trabalhar págs. 19 a 21 e 24 e 25 

DEVER: Redação páginas 22 e 23 

 

 

Identificar em textos e usar na 

produção textual a concordância entre 

artigo, substantivo e adjetivo 

(concordância no grupo nominal). 

(BNCC–EF04LP07) 

História (2 aulas) 42 

Invasão europeia                                     
Africa atual: desafios do século XXI 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

 Atividades págs. 18 e 19 

 Trabalhar págs. 20 a 22 

DEVER: págs.23 a 25  

PARA: 16/09 

Identificar as transformações ocorridas 

nos processos de deslocamento das 

pessoas e mercadorias, analisando as 

formas de adaptação ou 

marginalização. (BNCC–EF04HI06) 

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


 

 

10/09       
5ª feira 

Português (2 aulas) 41 e 42 

“S” depois de I, N, R                     
Acentuação gráfica: monossílabas 
e oxítonas 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 
 

 Desenvolver atividades do livro de 

gramática págs. 58 a 63 

Grafar palavras utilizando regras de 
correspondência fonema-grafema 
regulares diretas e contextuais. 
(BNCC–EF04LP01) 

Ciências (1 aula) 41 

Separando as misturas 

 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 
 

 Trabalhar com o livro págs. 52 a 55 

Identificar misturas na vida diária, com 

base em suas propriedades físicas 

observáveis, reconhecendo sua 

composição. (BNCC–EF04CI01) 

 

 

 

11/09         
6ª feira 

Português (2 aulas) 42 

Trabalhar com gênero textual email 
Adequação da linguagem ao 
contexto 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

 Trabalhar págs. 19 a 21 e 24 e 25 

DEVER: Redação páginas 22 e 23 

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, considerando a situação 
comunicativa e o tema / assunto / 
finalidade do texto. (BNCC–EF04LP11) 

Ciências (1 aula)  

Separando as misturas                    

 

Trabalhar com o livro págs. 52 a 55 

Identificar misturas na vida diária, com 

base em suas propriedades físicas 

observáveis, reconhecendo sua 

composição. (BNCC–EF04CI01) 

 



  

                       “ Educando para a Glória de Deus”              
 

                    Professoras: Jussara e Lívia      3ª etapa                4º ano 

CRONOGRAMA DAS REPOSIÇÕES DAS AULAS E  

DOS SÁBADOS LETIVOS  

12/09  Referente ao horário de 6ª feira 
 

19/09 Referente ao horário de 3ª feira 
 

26/09 Referente ao horário de 4ª feira 

03/10 Avaliação de História 
 

10/10 Avaliação de Inglês 
 

31/10 Avaliação de Matemática 
 

07/11 Avaliação de Português 
 

14/11 Avaliação de Geografia 
 

21/11 Avaliação de Ciências 
 

28/11 Avaliação de História 
 

05/12 Avaliação de Inglês 
 

08/12 Avaliação de Geografia 
 

09/12 Avaliação de Ciências 
 

10/12 Avaliação de Português 
 

11/12 Avaliação de Matemática 
 

 

OBSERVAÇÃO: 

 AVALIAÇÕES EM FORMA REMOTA:  A PARTIR DAS 13H – 24 HORAS NA PLATAFORMA 

GOOGLE FORMS E OUTROS. 

 AVALIAÇÃO I e II - VALOR: 12,0 PTS 

 TRABALHOS: 8,0 PT 

 DIVERSIFICADOS: 3,0 PT (PONTUALIDADE NAS ATIVIDADES, ASSIDUIDADE NAS AULAS, 

ENTREGA DOS TRABALHOS NA DATA PREVISTA, PARTICIPAÇÃO NAS AULAS)  

 



 
“ Educando para a Glória de Deus” 

 
 

Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL         

Professor(a): Lívia Gleig           Etapa : 3ª            Ano: 4º    Data:  14/09/2020 a 18/09/2020 

 

  

“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 

 

14/09       
2ª feira 

Geografia (2 aulas) 41 e 42 

Livro V2 – Cap. 6 

A cidade não para. 

 

 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 

 

• Correção do dever pags. 48 e 49. 

• Llivro pag. 50 (Cidade e campo: 

relações e identidades. 

• Leitura e explicação. 

• Dever : Já aprendi! Pags. 55 a 61 

- Valor: 3 pontos 

- Entregar: 21/09 

 

• Identificar problemas de ordem 

socioambiental do campo e das 

cidades, identificando e 

apresentando propostas de 

soluções que se pautam na 

sustentabilidade e no respeito 

aos valores humanos. 

 
 

 

 

 

 

15/09      
3ª feira 

Matemática (2 aulas) 41 e 42     

 
 
 
 

Livro V2 – Cap. 7 
Operações com frações 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 

 

• Livro pag. 43 (Continuação do Antes de 
seguir). – Fazer com os alunos e 
corrigir. 

• Livro pag. 44 ( Cálculos envolvendo 
frações). 
- Leitura, explicação e atividades 
propostas. 
- Correção das atividades. 

• Receber o trabalho Avaliativo ( Já 
aprendi!)  

• Dever: 48 e 49 – Para: 16/09 – 4ª feira. 
 

 

 

• Conhecer a ideia de ângulo e 

reconhecer as aberturas e giros. 

• Ler e registrar medidas e 

intervalos de tempo em horas, 

minutos e segundos em 

situações relacionadas ao seu 

cotidiano. 

 

 

 

 



 
Geografia (1 aula) – 41 
Livro V2 – Cap. 6 -  A cidade 

não para. 

 
 
Aula ministrada pela plataforma Zoom 

• Atividades no caderno. 

 

• Identificar problemas de ordem 

socioambiental do campo e das 

cidades, identificando e 

apresentando propostas de 

soluções que se pautam na 

sustentabilidade e no respeito 

aos valores humanos. 

 

 

 

16/09     
4ª feira 

 

Matemática (2 aulas) 41 e 42 

Livro V2 – Cap. 7 
Operações com frações 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 
 

• Correção do dever, pag. 48 e 49. 

• Livro pag. 49 e 50 – (Adição e 

subtração de fração). 

• Atividades propostas pag. 51 e 52. 

• Conhecer a ideia de ângulo e 

reconhecer as aberturas e giros. 

• Ler e registrar medidas e 

intervalos de tempo em horas, 

minutos e segundos em 

situações relacionadas ao seu 

cotidiano. 

 

Geografia (1 aulas) 42 

Livro V2 – Cap. 6 -  A cidade 
não para. 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 
 

• Atividades no caderno. 

 

• Identificar problemas de ordem 

socioambiental do campo e das 

cidades, identificando e 

apresentando propostas de 

soluções que se pautam na 

sustentabilidade e no respeito 

aos valores humanos. 

 

17/09       
5ª feira 

História (2 aulas) 41  

Cap. 6 – Livro V2 –  

Uma mistura chamada Brasil 

 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 
 

• Correção do dever: pag.24 

(Avaliativo) – Texto no caderno. 

• Livro pag. 36 – Continuação – As 

heranças culturais indígenas. 

 

• Analisar diferentes fluxos 

populacionais e suas 

contribuições para a formação da 

sociedade brasileira. 



Matemática  (2 aula) 42 

Livro V2 – Cap. 7 
Operações com frações 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 
 

• Livro pag. 53 – Um pouco mais sobre 

ângulos. 

• Atividades pags. 55 a 57 . 

• Conhecer a ideia de ângulo e 

reconhecer as aberturas e giros. 

Ler e registrar medidas e intervalos de 

tempo em horas, minutos e segundos 

em situações relacionadas ao seu 

cotidiano. 

1809       
6ª feira 

Matemática  (2 aulas) 41 

Cap. 7– Livro V2 
 

As Frações 
Operações com frações 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 

• Livro pag. 53 – Um pouco mais sobre 

ângulos. 

• Atividades pags. 55 a 57 . 

• Conhecer a ideia de ângulo e 

reconhecer as aberturas e giros. 

• Ler e registrar medidas e intervalos de 

tempo em horas, minutos e segundos 

em situações relacionadas ao seu 

cotidiano. 

 



 
“ Educando para a Glória de Deus” 

 
 

Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL     Turmas 41 e 42  

Professora: Jussara           Etapa :3 ª            Ano: 4º    Data:  14/09/2020 a 18/09/2020 

 

 

“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 

 

14/09     
2ªfeira 

 

 

Português (2 aulas) 41 e 42 

Gênero textual email (carta)    

Ler o Livro de Literatura 
“Montanha encantada”            

 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

 Trabalhar pág. 24 a 27 

DEVER: Avaliativo 2,0 pontos 

“Já aprendi” págs. 29 a 33 

Para: 21/09 

Planejar e produzir, 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, 
considerando a situação comunicativa 
e o tema / assunto / finalidade do 
texto. (BNCC–EF04LP11) 

 

15/09       
3ª feira 

      

 Ciências (2 aulas) 41 e 42        

Substâncias que se misturam 

 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

 Continuação, pág. 54 e 55   

 Experimento pág. 55 a 57 

(realizado pela professora em aula) 

 

Identificar misturas na vida diária, com 

base em suas propriedades físicas 

observáveis, reconhecendo sua 

composição. (BNCC–EF04CI01) 

 

 

16/09      
4ª feira 

 

                                                           
Português (2 aulas) 41 

Trabalhar palavras terminadas em  
-ês / -ez /  e -esa / -eza 

 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

 Trabalhar págs. 14 a 17 e 19 a 21 

 

 

conhecer e grafar, corretamente, 

palavras derivadas com os sufixos, -ês 

/ -ez /  e -esa / -eza (regulares 

morfológicas). (BNCC–EF04LP08) 

História (2 aulas) 42 

Capítulo 6 – Uma mistura 
chamada Brasil 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

 Atividades págs. 30 a 36 

DEVER: Avaliativo 3,0 pontos “Já 

aprendi”, págs. 26 a 29 Para: 23/09 

Analisar diferentes fluxos 

populacionais e suas contribuições 

para a formação da sociedade 

brasileira. (BNCC–EF04HI10) 

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


 

 

17/09       
5ª feira 

Português (2 aulas) 41 e 42 

Ortografia: “S” depois de l, n, r       
Acentuação gráfica  

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

 Desenvolver atividades do livro de 

gramática págs. 58 e 59, 60 a 63 

Grafar palavras utilizando regras de 
correspondência fonema-grafema 
regulares diretas e contextuais. 
(BNCC–EF04LP01) 

Ciências (1 aula) 41 

Separando as misturas                           
Antes de seguir 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

 Trabalhar com o livro págs. 58 e 59 

 Atividades desenvolvidas no 

caderno 

 

Conhecer alguns métodos de 

separação de misturas, associando-os 

a eventos cotidianos. 

 

 

18/09         
6ª feira 

Português (2 aulas) 42 

Revendo ortografia 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

 Correção das atividades da 

gramática 

Grafar palavras utilizando regras de 
correspondência fonema-grafema 
regulares diretas e contextuais. 
(BNCC–EF04LP01) 

Ciências (1 aula)  

Separando as misturas                    

 

 Trabalhar com o livro págs. 58 e 59 

 Atividades desenvolvidas no 

caderno 

Conhecer alguns métodos de 

separação de misturas, associando-os 

a eventos cotidianos. 

 

19/09  
Sábado  

 (horário 
de 3ªfeira) 

ciências 41 e 42 

Atividades de revisão do capítulo 5  

Aula remota com envio de 

atividades 

 

 Trabalho avaliativo  

“Já aprendi” págs. 59 a 61 

Valor: 2,0 pontos 

Enviar foto (no mesmo dia) 

 

Identificar misturas na vida diária, com 

base em suas propriedades físicas 

observáveis, reconhecendo sua 

composição. (BNCC–EF04CI01) 

 



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

///Professora: Luciana Costa      Etapa : 3ª      Turma: 4º ano     Data: 18/09/02020 

 

 

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

 

 

 

18/09/2020 

 

 

Livro: CAP.3 – 

MY FAVORITE 

DAY 

Gramatica: Who, 

what, when 

(perguntas usando 

“Quem/ O que, 

qual/ Quando 

WH questions 

 

 

 

 

 

 

Video aula ( zoom / 

whatsapp) Capítulo 2 

 Exercícios páginas 40 e 41 

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.  

 

 

 

 



                                                                                                 
                                                     “Educando para a Glória de Deus”  
 
Natureza do Trabalho: Homework                      Disciplina: Inglês             

Professora: LUCIANA COSTA   Etapa: 3ª     Ano: 2020     Data: 18/09/20   Turma: 4º ano E.F.I 
 

 

What? (o que/qual)  When? (quando) Who? (quem) 
Where? (onde)  Why? (por que) 

 
1) Choose the word above that fits best. 
 

1. ____________ are you going? 

 
2. ____________ is your best friend? 

 
3. ____________ time do you get up? 

 
4. ____________ is your birthday? 

 
5. ____________ are you sad? 

 
6. ____________ do you live? 

 
7. ____________ is your favorite food? 

 

2) Follow the model, use I LIKE or I DON´T LIKE and the school subjects: 
 

 

                               

               

        
 

 

                                                                                           

 

     I like P.E  

   

      

 

     

      

  



 
“ Educando para a Glória de Deus” 

 
 

Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL         

Professor(a): Jussara           Etapa :3 ª            Ano: 4º    Data:  31/08/2020 a 04/09/2020 

 

  

“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 

 

31/08       
2ª feira 

 

Português (2 aulas) 41 e 42 

Capítulo 6 – Em que posso ajuda-
lo? 

Gênero textual carta de reclamação 

 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

• Livro pág. 2 a 7 

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, 

considerando a situação comunicativa 

e o tema / assunto / finalidade do texto. 

(BNCC–EF04LP11) 

 

01/09       
3ª feira 

      Ciências (2 aulas) 41 e 42        

Capítulo 6 – Misturas 
As misturas no dia a dia 

 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 
 

• Atividades do livro págs. 32 a 

35 

Identificar misturas na vida diária, com 

base em suas propriedades físicas 

observáveis, reconhecendo sua 

composição. (BNCC–EF04CI01) 

 

 

02/09      
4ª feira 

 

Português (2 aulas) 41 

Trabalhar palavras terminadas em  
-ês / -ez /  e -esa / -eza 

 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

• Trabalhar págs. 14 a 17 

 

conhecer e grafar, corretamente, 

palavras derivadas com os sufixos, -ês 

/ -ez /  e -esa / -eza (regulares 

morfológicas). (BNCC–EF04LP08) 

História (2 aulas) 42 

Estudando povos Bantos e Iorubás: 
conhecendo a cultura africana 

 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 
 

• Atividades págs. 12 a 16 

Analisar diferentes fluxos 

populacionais e suas contribuições 

para a formação da sociedade 

brasileira. (BNCC–EF04HI10) 



 

 

03/09       
5ª feira 

Português (2 aulas) 41 e 42 

Locução adjetiva  

 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 
 

• Desenvolver atividades das 

págs. 9 a 12 

Grafar palavras utilizando regras de 
correspondência fonema-grafema 
regulares diretas e contextuais. 

(BNCC–EF04LP01) 

Ciências (1 aula) 41 

Tratamento da água e esgoto 

 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 
 

• Trabalhar págs. 43 a 47 

• Vídeo de uma usina de 

tratamento de esgoto. 

 

Identificar misturas na vida diária, com 

base em suas propriedades físicas 

observáveis, reconhecendo sua 

composição. (BNCC–EF04CI01) 

 

 

 

04/09         
6ª feira 

Português (2 aulas) 42 

Trabalhar palavras terminadas em  
-ês / -ez /  e -esa / -eza 

 

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

 

• Trabalhar págs. 14 a 17 

conhecer e grafar, corretamente, 
palavras derivadas com os sufixos, -ês 
/ -ez /  e -esa / -eza (regulares 
morfológicas). (BNCC–EF04LP08) 

Ciências (1 aula)  

Tratamento da água e esgoto 

 

• Trabalhar págs. 43 a 47 

• Vídeo de uma usina de 

tratamento de esgoto. 

 

Identificar misturas na vida diária, com 

base em suas propriedades físicas 

observáveis, reconhecendo sua 

composição. (BNCC–EF04CI01) 

                   Arte 

Aquarela de Toquinho 

       

Aula ministrada pela plataforma 

Zoom 

 

• Musica popular brasileira 

• Pintura realizada com aquarela 

Apreciar poemas e outros textos 

versificados, observando rimas, 

aliterações e diferentes modos de 

divisão dos versos, estrofes e refrões e 

seu efeito de sentido. (BNCC–

EF35LP23) 

 



 
“ Educando para a Glória de Deus” 

 
 

Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL         

Professor(a): Jussara           Etapa : 2ª            Ano: 4º    Data:  24/08/2020 a 26/08/2020 

 

  

“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 

 

24/08       
2ª feira 

 

Avaliação de História 42 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 

• Correção da revisão (1 aula) 

 

Avaliação aplicada pelo Google Forms 

 

 

25/08       
3ª feira 

 

Avaliação de Ciências        
41 e 42 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 

• Correção da revisão (1 aula) 

 

Avaliação aplicada pelo Google Forms 

 

 

 

26/08      
4ª feira 

valiação de Matemática  

Avaliação aplicada em PDF 
 

                                
                                                            Etapa : 3ª            Ano: 4º    Data:  27/08/2020 e 28/08/2020 

 

  
 

 

 

27/08       
5ª feira 

Português (2 aulas) 41 e 42 

Revisando acentuação e carta 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 
 

• Desenvolver atividades das págs. 

175 a 179 

 

Grafar palavras utilizando regras de 
correspondência fonema-grafema 
regulares diretas e contextuais. (BNCC–
EF04LP01) 



Ciências (1 aula) 41 

Trabalhar os dias da semana 
e os meses 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 
 

• Trabalhar págs. 23 a 26 

Associar os movimentos cíclicos da Lua e da 

Terra a períodos de tempo regulares e ao uso 

desse conhecimento para a construção de 

calendários em diferentes culturas. (BNCC–

EF04CI11) 

 

 

 

28/08         
6ª feira 

Português (2 aulas) 42 

Adjetivo e locução adjetiva 
Gênero textual, carta. 

 

Aula ministrada pela plataforma Zoom 

• Correção das páginas 7 e 8 

• Atividades no caderno 

Dever: Livro de gramática págs. 

114 até 116 

 

Identificar em textos e usar na produção 
textual a concordância entre artigo, 
substantivo e adjetivo (concordância no 
grupo nominal). (BNCC–EF04LP07) 

Ciências (1 aula) 

Os dias da semana e os 
meses 

 

 

• Trabalhar págs. 23 a 26 

Associar os movimentos cíclicos da Lua e da 

Terra a períodos de tempo regulares e ao uso 

desse conhecimento para a construção de 

calendários em diferentes culturas. (BNCC–

EF04CI11) 

 


