
 
           Planejamento 4º anos – De 30 de março a 3 de abril 

 
 
 

• Recursos necessários para as aulas descritos abaixo: 
 

- Plano diário de estudos para realização das atividades propostas; 
- Vídeo aulas; 
- Vídeo com resoluções das principais atividades propostas pelo material didático; 
- Apresentações em PowerPoint; 
- Links direcionados pelas professoras; 
- Pesquisa na web sobre os conteúdos de geografia, história e ciências. 
 

Dia 30 de março 

 
Grupo 2  

 Matemática 
Atividades 35 e 

36 
Páginas 146 a 

149 
Jogos 

matemáticos 
 
**** FIM DO 

GRUPO 2 ****  

 
• Divirta-se jogando com sua família, seguindo as orientações 

das páginas 146 a 149. 

• Uma dica: os encartes citados como pecinhas do jogo 
matemático são anexados ao final do livro. Lembram?! 

• Envie uma foto em nosso Classroom desse momento 
divertido com sua família! 

 
 
 
 
 

Grupo 2 
Língua 

Portuguesa 
Atividade 42 

Páginas 72 a 75 
Apresentação da 

pesquisa 
consolidada 

 
**** FIM DO 

GRUPO 2 ****  

 
• Em virtude da atual circunstância de aula (EAD), o retorno 

sobre as pesquisas realizadas será dado apenas pela sua 
professora no classroom. 

• Portanto, as atividades das páginas 72 a 75 não serão 
respondidas por você em seu livro. Desenvolveremos da 
seguinte maneira: 

1. Você compartilhará conosco a pesquisa que realizou 
sobre a reciclagem nas aulas anteriores. Poderá fazer 
isso em forma de texto, apresentando os dados de 
sua pesquisa, ou poderá também gravar um vídeo de 
apresentação dizendo o tema de sua pesquisa, a 
conclusão que chegou e como foi realizá-la. 

2. Você compartilhará a pesquisa no tópico que será 
criado no classroom e que estará nomeado como 
“Compartilhe sua pesquisa científica aqui”. Coloque 
seu nome e sua turma e o tema de sua pesquisa no 
título da postagem. 

3. Esse momento será de apreciação das pesquisas 
realizadas pelos colegas. Aproveite o momento para 
aprender com as pesquisas compartilhadas. 

 

  



 
Dia 31 de março 

 
Grupo 2 
História 

Atividades 10 a 
12 

Páginas 204 a 
214 

Pré-História 
brasileira 

 
**** FIM DO 

GRUPO 2 
**** 

 
• Assista a reportagem e discuta com seus familiares a 

importância de se estudar a pré-história brasileira e de 
preservar os seus vestígios arqueológicos: 
https://www.youtube.com/watch?v=XIKKTH8fJaA 

• Responda aos exercícios das páginas 210 a 214 e aproveite o 
momento para explorar e pesquisas mais curiosidades sobre 
o tema. 

• Compartilhe a foto de sua produção artística sobre a 
Cerâmica Marajoara. Fotografe seu caderno na página 211 e 
envie em nosso Classroom no tópico da atividade do dia. 

 

 
Grupo 3 

Matemática 
Atividade 37 
Páginas 66 a 

73 
Subtração de 

números 
naturais sem 

reserva 
 

*** INÍCIO 
DO  GRUPO 

3 *** 

 
• Assista a vídeo aula sobre as funções da subtração. 
• Treine o que aprendeu resolvendo aos exercícios das páginas 

70 a 73. 
• Vídeo aula de correção dos exercícios das páginas 72 e 73.  

 
Dia 01 de abril 

 
Grupo 2 
Ciências 

da 
Natureza 
Atividade 

14  
Páginas 

172 a 175 
Calendári

os  

 
• Assista ao link: 

https://www.youtube.com/watch?v=0TogQs7gc64 
• Leia as páginas 172 e 173. 
• Resolva as atividades das páginas 174 e 175. 

 

 
Grupo 2 
Ciências 
Sociais 

Atividade 
5 e 6 

 
• Explore o site da ONU: https://nacoesunidas.org/conheca/ 
• Assista ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=GvgBebpg1Eg&f
eature=emb_logo 
 



Páginas 
245 a 256 

A 
cooperaçã

o 
internacio

nal e a 
situação 

dos 
refugiados 
 
**** FIM 

DO 
GRUPO 
2 ****  

• Assista a vídeo aula sobre a situação dos refugiados. 
• Leia as páginas 245 a 251, converse com seus familiares sobre a 

importância da cooperação entre os países para ajudar os 
refugiados. 

• Resolva as páginas 252 a 255. 
• Era uma vez: Crie uma história baseada nos conhecimentos que 

você construiu sobre os refugiados, seguindo as orientações da 
página 256. Capriche no texto e nos envie uma cópia no classroom 
no tópico nomeado “Era uma vez- registre seu texto sobre os 
refugiados”!  

 
Dia 02 de abril 

 

Grupo 2 
Geografia 

Atividades 10 e 11 
Páginas 232 a 238 
Mapas: do global 

ao local 
 

**** FIM DO 
GRUPO 2 **** 

 
• Apresentação em PowerPoint: Tipos de mapas (revisão de 

conteúdo já apresentado em sala). 
• Analise os mapas apresentados nas páginas 232, 233 e 234 

e em conversa com seus familiares tente responder 
oralmente à página 234. 

• Diversão à vista: Siga as orientações do livro para realizar 
o jogo: “Cadê o navio?” nas páginas 235 e 236. 

• Envie uma foto para compartilhar o vencedor do jogo em 
nosso Classroom! 

• Revise o conteúdo aprendido com os exercícios das 
páginas 237 e 238. 

 
 

Grupo 2 
Ciências da 
Natureza 

Atividade 15 
Páginas 176 a 179 

Fenômenos 
cíclicos e cultura  

 
• Leia os textos indicados pelo livro a partir da página 176. 
• Pesquise com seus familiares outras manifestações 

culturais baseadas nos fenômenos cíclicos da natureza. 
• Resolva os exercícios das páginas 178 e 179. 

 

 
Dia 3 de abril 

 
Grupo 2 

Ciências da 
Natureza 

Atividade 16 
Páginas 180 a 

185 
Formação do 
planeta Terra  

 
• Apresentação em PowerPoint: Formação do planeta Terra. 
• Vídeo aula sobre as camadas da Terra. 
• Resolução das atividades das páginas 183 a 185. 

• Envie uma foto de seu desenho da página 185, sobre os 
ambientes Da Terra, no tópico da atividade do dia. 

 



Grupo 2 
Ciências da 
Natureza 

Atividade 17 e 
18 

Páginas 186 a 
190 

Movimentos 
dos 

continentes 
 

**** FIM 
DO GRUPO 

2 ****  

 
• Leia o texto explicativo do movimento dos continentes e 

placas tectônicas das páginas 186, 187 e 188. 
• Assista ao vídeo ilustrativo do movimento dos continentes: 

https://www.youtube.com/watch?v=DuSWnmJ3BHY 
• Resolva os exercícios da página 190. 

 

 


