
 

Planejamento – 4º B - Profª Day 

4º ANO B 

Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

13:00 – 13:45 Português Ciências Sociais Português História 

Avaliação 
Nacional 

13:50 – 14:35 Matemática Português E. Física Matemática 

14:35 – 15h LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

15:00 – 15:45 
Música  

(15h – 15:25) 
Ciências Naturais  Matemática Artes 

15:50 – 16:35 
Geografia  

(15:30 – 16:15) 
Plantão de dúvidas Inglês Plantão de dúvidas 

 

 

Segunda-feira – 29/6 

13:00 
13:45 

Grupo 6 
Língua Portuguesa 
 
Páginas 260 a 271 

• Aula ao vivo sobre acentuação de paroxítonas 

• Realizar as páginas 265 a 267, 270 e 271 

• Brinque em família com o jogo da memória que está nos encartes do 
seu livro, referentes às páginas 268 e 269. 

• Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=XlY3dmV9gvo 

13:50 
14:35 

Grupo 5 
Matemática 

 
Páginas 97 a 105 

• Aula ao vivo trabalhando a divisão com resoluções de situações-
problema. 

• Resolver as páginas 98 a 103. 

• Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=LIEi_LZq_0w 

15:00 
15:25 

Música • Música 

15:30 
16:15 

Grupo 5 
Geografia 

 
Páginas 202 a 214 

• Aula ao vivo sobre migração, êxodo rural e movimentos populacionais. 

• Realizar as páginas 206, 207213 e 214. 

• Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=Uhbs9BQtSyk 
 
TAREFA: Responda no fórum as perguntas da página 206 do seu livro. 

 



Terça-feira – 30/6 

13:00 
13:45 

Grupo 6 
Ciências Sociais 

  
Páginas 414 a 425 

• Aula ao vivo sobre como colaborar para um ambiente saudável 

• Realizar as páginas 419, 420, 424 e 425. 

• Seja criativo e divirta-se com a sugestão das páginas 421 a 423. 

• Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=O2OoJO85VuE 

13:50 
14:35 

Grupo 6 
Língua Portuguesa 
 
Páginas 272 a 283 

• Aula ao vivo sobre coesão anafórica 

• Realizar as páginas 277 a 283 

• Brinque com a sua família com o encarte de quebra-cabeça no final 
do seu livro, correspondentes à página 281 do seu livro. 

• Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=mp6M7hN56Ao  
 
TAREFA: Após brincar com a família, poste uma foto do seu quebra-cabeça 
montado de acordo com as orientações da página 281. 

15:00 
15:45 

Grupo 5 
Ciências Naturais 

 
Páginas 150 a 167 

• Aula ao vivo sobre produção, descarte e transformação dos materiais 

• Realizar as páginas 160, 161, 166, 167. 

• Divirta-se com a sua família produzindo uma massinha elástica, de 
acordo com a página 165. 

• Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=o8hIr_ugNyo 
 
TAREFA: Responder no fórum a pergunta sobre hábitos para evitar o 
consumismo. 

15:50 
16:35 

Ciências Naturais • Plantão de dúvidas 

 

 

Quarta-feira – 01/7 

13:00 
13:45 

Grupo 6 
Língua Portuguesa 
 
Páginas 284 a 293 

• Aula ao vivo sobre busca e seleção de informações 

• Realizar as atividades das páginas 291 E 292. 

• Faça com sua família a dinâmica sugerida na página 293.  

• Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=AvgTgizcSt0 
 

• AVALIAÇÃO FORMATIVA: Releia a pesquisa que você já realizou na 
página 182 do livro 4 e escreva uma carta ao cientista pesquisado 
expondo sua opinião sobre a sua descoberta. Envie como avaliação 
formativa até o dia 8 de julho. 

13:50 
14:35 

Educação Física • Educação Física 

15:00 
15:45 

Grupo 5 
Matemática 

 
Páginas 112 a 119 

• Aula ao vivo com resolução de problemas envolvendo as quatro 
operações matemáticas. 

• Realizar as atividades das páginas 113 a 118. 

• Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=eVLzmZq1LVk 
 

• TAREFA: Postar a página 113 resolvida, na plataforma. 

15:50 
16:35 

Inglês 

Clima 
Páginas 26 e 27 

• Aula ao vivo (teoria) sobre furacão + vídeos 

• Realizar as atividades das páginas 108 e 109 (ex. 9 ao 12) durante 

aula ao vivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=AvgTgizcSt0


• Link de apoio:  

https://www.youtube.com/watch?v=J2__Bk4dVS0 

 

• TAREFA: Mini Project p. 27: Pesquise sobre outros desastres 

naturais. Escreva frases sobre eles. 

 

 

Quinta-feira – 02/7 

13:00 
13:45 

Grupo 5 
Matemática 

 
Páginas 120 a 136 

• Aula ao vivo unidade de medidas de tempo: dia, hora, minuto e 
segundo / século, década, ano e mês 

• Realizar as atividades das páginas 124 a 129 e 133 a 136. 

• Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=uaamTiC9zaw 

13:50 
14:35 

Grupo 5 
História 

  
Páginas 181 a 189 

• Aula ao vivo sobre como era a vida nas cidades 

• Realizar as atividades das páginas 185 a 188. 

• Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=U4J8h84N3gI 
 
TAREFA: Responder no fórum a pergunta 7 da página 189. 

15:00 
15:45 

Grupo 5 
Artes 

 
Páginas 232 a 242 

 

• Aula ao vivo sobre museus e seus acervos. 

• Realizar as atividades das páginas 241 e 241. 

• Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=99dRuiwEV3U 
 
TAREFA: Crie sua própria obra de arte, seguindo as orientações da página 
241 e exponha seu trabalho em nossa plataforma, como tarefa do dia. 

15:50 
16:35 

Matemática • Plantão de dúvidas 

 

 

 

Sexta-feira – 03/7 

AVALIAÇÃO NACIONAL 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J2__Bk4dVS0

