
Planejamento – 4º ano A – Prof.ª Nay 

De 14 a 18 de Dezembro 
 

 

• Segunda- feira – 14/12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORÁRIO 2° FEIRA 3° FEIRA 4° FEIRA 5° FEIRA 6° FEIRA 

13:00 - 13:45 PORTUGUÊS CIÊNCIAS N. ED. FÍSICA PORTUGUÊS HISTÓRIA 

13:50 - 14:35 MATEMÁTICA AMIGÁVEL MENTE PORTUGUÊS MATEMÁTICA PORTUGUÊS 

14:35 – 15:00 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

15:00 -15:45 GEOGRAFIA PORTUGUÊS MATEMÁTICA MÚSICA (15:00 – 15:25) ARTES 

15:50 - 16:35 PLANTÃO DE DÚVIDAS PLANTÃO DE DÚVIDAS PLANTÃO DE DÚVIDAS  INGLÊS 

 

 

Língua Portuguesa 

 

Sarau de leitura: 

suspense 

 

• Aula ao vivo com nosso Sarau de leitura: Cada aluno compartilhará a 

produção textual de suspense que produziu em nossas aulas do Projeto 

Leitura. 

• Importante: Tenha em mãos o seu texto e capriche na interpretação! Ao final 

das leituras os amigos opinarão e comentarão as histórias criadas! 

• Link de apoio: O que é uma narrativa? 

• https://www.youtube.com/watch?v=3RhYJstNvw8 

 

Matemática 

 

Revisão de conteúdo: 

Correção de exercícios 

• Aula ao vivo com a correção dos exercícios de revisão propostos na semana 

anterior. 

• Importante: Tenha em mãos o caderno ou folha de atividades para fazer a 

correção junto com a professora. 

• Link de apoio: Que tal uma revisão bem divertida? 

• http://www.escolagames.com.br/jogos/dificil/?q=matematic 

 

 

Geografia 

 

Revisão de conteúdo: 

Cidadania 

• Aula ao vivo com nosso “Intensivão para o 5º ano”. 

• Na aula abordaremos conteúdos estudados durante o ano, na disciplina de 

geografia, fazendo orientações importantes para a jornada de nossos alunos 

ao 5º ano.  

• Importante: Realizaremos alguns exercícios de revisão, portanto é 

necessário estar com o caderno de atividades em mãos. 

• Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=xF0JJ-fosys&t=12s 

Plantão de dúvidas • Plantão de dúvidas (15h50min às 16h35min) 



• Terça- feira – 15/12 

 

 

 

 

Ciências da Natureza 

 

Revisão de conteúdo: 

Cadeia alimentar 

• Aula ao vivo com nosso “Intensivão para o 5º ano”. 

• Na aula abordaremos conteúdos estudados durante o ano, na disciplina de 

ciências, fazendo orientações importantes para a jornada de nossos alunos ao 

5º ano.  

• Importante: Realizaremos alguns exercícios de revisão, portanto é 

necessário estar com o caderno de atividades em mãos. 

• Link de apoio: Acesse o site, divirta-se e relembre a cadeia alimentar: 

• https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-trivia-cadeia-

alimentar 

 

 

Amigável Mente 

 

Natal das emoções 

• Aula ao vivo com o encerramento do projeto: Amigável Mente. 

• Produziremos uma árvore de natal com os sentimentos e emoções que 

desejamos uns aos outros  para o ano de 2021. 

• Relembraremos as emoções que aprendemos a reconhecer e a lidar,  

compartilhando nossas percepções e sentimentos para o próximo ano. 

• Retomaremos algumas atividades do nosso livro! Prepare seu material! 

• Link de apoio: Descubra o que outras crianças do Brasil desejam para 2021: 

• https://www.youtube.com/watch?v=clP9tvFbqyw 

 

Língua Portuguesa 

 

Revisão de conteúdo: 

Quiz ortográfico 

• Aula ao vivo com o “Quiz ortográfico”: revisaremos algumas regrinhas 

ortográficas estudadas durante o ano através do Quiz. 

• Link de apoio: Continue aprendendo e se divertindo com a fábrica de 

palavras: 

• http://www.escolagames.com.br/jogos/fabricaPalavras/ 

Língua Portuguesa • Plantão de dúvidas (15h50min às 16h35min) 

 

 

 

• Quarta- feira – 16/12 

Ed. física • Aula de Educação física 

 

 

 

Língua Portuguesa 

 

Produção de texto: 

Uma história de natal 

• Aula ao vivo com produção textual: Conto de natal. 

• Os detalhes para que a história seja escrita, serão apresentados pela 

professora em aula. 

• Importante: Utilizaremos o caderno de atividades durante a aula. Prepare 

seu material!  

• TAREFA: Você poderá postar a história criada durante a aula na 

plataforma, para que, no dia da apresentação, sua história seja apresentada 

no slide da professora. 

• Link de apoio: Assista a esse conto de natal e inspire- se: 

• https://www.youtube.com/watch?v=jcv-jWgodiM 

Matemática 

 

Show do milhão 

 

• Aula ao vivo com o “Show do milhão”: revisaremos alguns conceitos 

matemáticos através do jogo. 

• Link de apoio: Jogue e aprenda com a batalha dos números 

•  http://www.escolagames.com.br/jogos/batalhaNumeros/ 

Matemática • Plantão de dúvidas (15h50min às 16h35min) 



 

 

• Quinta- feira – 17/12 

 

 

 

Língua Portuguesa 

 

“Soletrando” 

 

 

• Aula ao vivo com a disputa “Soletrando”: revisão de conteúdos 

ortográficos a partir da brincadeira. 

• Importante: os alunos serão desafiados a soletrar corretamente as 

palavras indicadas pela professora e o campeão receberá um prêmio 

especial! 

• Link de apoio: Continue treinando e brincando de soletrar no site: 

• https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=210 

 

 

 

 

Matemática 

 

Culinária de Natal 

• Aula ao vivo com Culinária natalina: Rabanada de natal. 

• Providencie os seguintes ingredientes:  

Pão francês amanhecido 

1 xícara de açúcar 

2 xícaras de leite 

2 ovos 

1 colher de chá de canela em pó 

• Link com 12 maneiras de fazer uma boa rabanada: 

• https://www.consul.com.br/facilita-consul/ihhh-agora/receitas-de-

rabanada/ 

Música • Aula de música (15h00min às 15h25min) 



 

• Sexta- feira – 18/12 

 

 

 

História 

 

Gincana Virtual de natal 

• Aula ao vivo com nossa última Gincana Virtual de Natal. 

• Realizaremos as brincadeiras natalinas elaboradas em nossas aulas 

socioemocionais e que não fizeram parte de nossa primeira gincana 

virtual de natal. 

• Link de apoio: Monte o quebra-cabeça e descubra a mensagem secreta 

de natal: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2b49a23629de 

 

Língua Portuguesa 

 

Era uma vez: 

Contos de natal 

• Aula ao vivo com as apresentações dos contos de natal produzidos pelos 

alunos no dia 16/12. 

• Importante: Tenha em mãos o seu texto e capriche na interpretação! Ao 

final das leituras os amigos opinarão e comentarão as histórias criadas! 

• Link de apoio: Assista a esse conto de natal e inspire- se: 

• https://www.youtube.com/watch?v=jcv-jWgodiM 

 

 

 

Artes 

 

Sarau de Natal 

• Aula ao vivo com nosso Sarau de Natal: Prepare uma apresentação 

artística de natal para nos despedirmos desse ano de uma maneira bem 

descontraída. 

• Dica: Lembre-se que existem diversas manifestações artísticas e já 

estudamos sobre isso nesse bimestre. Escolha um tipo de arte para 

representar, ensaie bastante e capriche em sua apresentação! Será uma 

tarde incrível!! 

• Link de apoio: Um recadinho do bom velhinho para você: 

• https://www.youtube.com/watch?v=bKaNjRB1424 

Inglês 

 
Revisão: Unidades 1 a 8 

• Aula ao vivo revisão unidades 1 a 8 (slides e vídeo)  

• Responder no caderno perguntas sobre as unidades 1 a 8.  

Link de apoio:  https://www.youtube.com/watch?v=SEkDhLewk5g 

  

• TAREFA: Não há tarefa para postagem. 


