
Planejamento – 4º ano A – Prof.ª Nay 

De  28 de setembro a 02 de outubro 
 

 

 

• Segunda- feira – 28/09 
 

 

 

 

Língua Portuguesa 

 

Caderno de atividades 

 

 

• Aula ao vivo com nosso 2º Sarau de poesias: Apresentação dos poemas 

concretos que foram enviados no dia 21/08. 

• Dica: As fotos enviadas pela plataforma estarão expostas através do slide 

elaborado pela professora, prepare um discurso bem legal para apresentar 

sua criação artística, bem como a inspiração para tal produção. 

• Desafio poético: Durante a aula ao vivo os alunos serão desafiados a 

produzirem um poema concreto com as temáticas apresentadas pela 

professora. É necessário que estejam preparados com o caderno de 

atividades e/ou folhas de desenho para a realização da atividade. 

• Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=LinMLgJiJ8w 

 

Grupo 9 

Ciências da Natureza 

 

 

Comportamentos sociais em 

animais 

Páginas 320 a 329 

• Aula ao vivo sobre comportamentos sociais em animais. 

• Realizar as atividades  das páginas 327 a 329. 

• TAREFA: Siga as instruções da página 328 e realize uma pesquisa sobre 

o comportamento de um dos animais citados no livro. Envie a foto da 

pesquisa como tarefa do dia. 

• Link de apoio: Vamos saber um pouco mais sobre o sono de alguns 

animais? 

• https://www.youtube.com/watch?v=ixXCxejc3wE 

 

 

Geografia 

 

Caderno de atividades/ folha 

de apresentação 

• Aula ao vivo com Apresentação de trabalho: Identidade Cultural 

(enviado na plataforma no dia 03/08). 

• Dica: As fotos enviadas pela plataforma estarão expostas através do slide 

elaborado pela professora, prepare um discurso para apresentar sua 

identidade cultural e familiar e expor origens e costumes de sua família. 

Você poderá convidar algum familiar para participar da aula e lhe ajudar 

em sua apresentação, contando suas histórias e experiências ligadas à 

identidade cultural da família. 

• Link de apoio:  

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

  

Ciências da Natureza 

 

• Plantão de dúvidas (15h50 às 16h35) 

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

13:00 - 13:45 PORTUGUÊS AMIGÁVEL MENTE ED. FÍSICA HISTÓRIA PORTUGUÊS 

13:50 - 14:35 CIÊNCIAS N. MATEMÁTICA AMIGÁVEL MENTE PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

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

15:00 -15:45 GEOGRAFIA CIÊNCIAS N. MATEMÁTICA MÚSICA (15:00 - 15:25) ARTES 

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



• Terça- feira – 29/09 

 

 

• Quarta- feira – 30/09 

 

Ed. física • Aula de educação física 

 

Livro: 

Amigável Mente 

 

 

Páginas 158 a 163 

 

• Aula ao vivo sobre ser assertivo e selecionar palavras com cuidado. 

• Realizar as atividades das páginas 158 a 161. 

• Dinâmica familiar: Realize com sua família a atividade da página 163. 

• TAREFA: Realize a atividade da página 161 e envie a foto como tarefa do 

dia. 

• Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=rd1mCZVNnxE 

Grupo 9 

Matemática 

 

Caderno de atividades e 

livro 9 

 

• Aula ao vivo com a Correção da avaliação aplicada no dia 23/09. 

• Dica: Tenha em mãos sua avaliação para acompanhar a correção. 

• Durante a aula realizaremos outras atividades sobre perímetro e área para 

revisarmos o conteúdo. 

• Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=AW_w4Vf-ZuY 

 

Livro: 

Amigável Mente 

 

 

Páginas 151 a 157 

 

 

• Aula ao vivo sobre praticar a escuta reflexiva, que leva em consideração a 

perspectiva do outro. 

• Realizar as atividades das páginas 151 a 156. 

• Dica: Áudio será reproduzido em aula, para realizar atividades das páginas 

153 e 154. 

• Dinâmica familiar: Realizar a atividade da página 157. 

• TAREFA: Realizar a atividade da página 156 e enviar como tarefa. 

• Link de apoio: ttps://www.youtube.com/watch?v=sDWQ-QuSXXQ 

 

 

Grupo 9 

Matemática 

 

 

Culinária geométrica: 

revisando polígonos 

 

• Aula ao vivo com culinária geométrica. 

• Dica: Cada aluno deverá separar ingredientes de sua preferência para 

montar um sanduíche/ lanche da tarde durante a aula, identificando e 

apresentando aos amigos os polígonos (formas geométricas) presentes em 

sua culinária. Seja criativo e utilize ingredientes que você tem em casa 

para elaborar seu lanche e formar um polígono interessante (exemplo de 

alimentos: pão de forma, bolachas, tomate, fatias de frios, frutas, etc.) 

• Durante a aula (culinária) revisaremos os tipos geométrico (polígonos) que 

já estudamos. 

• Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=YmZvP6cppOU 

 

Grupo 9 

Ciências da Natureza 

 

 

Eussociabilidade 

Páginas 330 a 339 

• Aula ao vivo sobre eussocialidade. 

• Realizar as atividades das páginas 337 a 339. 

• Links de apoio:  

• Quer conhecer um formigueiro por dentro? 

• https://www.youtube.com/watch?v=BhW1hctttt0&feature=youtu.be 

• Saiba mais sobre as particularidades do curioso rato-toupeira- pelado:  

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

 

Ciências da Natureza 
• Plantão de dúvidas (15h50 às 16h35) 



Matemática • Plantão de dúvidas (15h50 às 16h35) 

 

 

 

 

 

• Quinta- feira – 01/10 

 

 

Grupo 10 

História 

 

 

Meios de transporte no 

tempo 

Páginas 126 a 132 

 

• Aula ao vivo sobre os meios de transporte no tempo. 

• Realizar as atividades das páginas 130 a 132. 

• TAREFA: Escolha um meio de transporte e faça uma pesquisa detalhada 

sobre ele. Busque aspectos de sua história e, em uma folha sulfite ou no 

seu caderno de atividades, organize as informações e fotografias. Poste 

a sua pesquisa na plataforma. 

• Link de apoio: 

•  https://www.youtube.com/watch?v=GOURZuBgH8Q 

 

Grupo 10 

Língua Portuguesa 

 

 

Relações entre partes do 

texto 

Páginas 14 a 25 

• Aula ao vivo sobre relações entre partes do texto. 

• Realizar as atividades das páginas 20 a 25. 

• Link de apoio: Veja algumas imagens da jornada de Paul Salopek pelo 

mundo 

• https://www.youtube.com/watch?v=VtQR15Gs8p0 

 

Música 

 

• Aula de música 



 

• Sexta- feira – 02/10 

 

 

 

Grupo 10 

Língua Portuguesa 

 

 

 

Texto instrucional (I) 

Páginas 26 a 30 

 

• Aula ao vivo sobre texto instrucional. 

• Realizar as atividades das páginas 29 e 30. 

• Há muitos vídeos tutoriais que podem nos auxiliar na confecção de 

vários produtos e objetos. Assista a um tutorial de como fazer um livro 

sensorial no link abaixo: 

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

• Fórum: Que tal realizar uma pesquisa de vídeos tutoriais que você 

consiga realizar com os materiais disponíveis em sua casa? Pode ser uma 

dobradura, uma culinária ou até a confecção de algum objeto diferente. 

Se conseguir realizar a experiência, conte-nos como foi e qual tutorial 

escolheu no fórum “Faça você mesmo”. 

• 4ª Apresentação Projeto Literário: 

• Os apresentadores serão:  Maria Laura, Daniella, Pedro Loureiro, 

Pedro Lucca, Piero, Thiago 

• TAREFA:  Enviar a 4ª ficha do Projeto Literário (quinzenal). 

 

Grupo 10 

Matemática 

 

Frações decimais – Números 

na forma decimal 

Páginas 48 a 52 

 

• Aula ao vivo sobre frações decimais – números na forma decimal 

• Realizar as atividades das páginas 49 a 52. 

• Link de apoio:  https://www.youtube.com/watch?v=Q7zG3qAVuWw 

 

Grupo 10 

Artes 

 

 

 

Oscar Niemeyer 

Páginas 166 a 170 

• Aula ao vivo sobre Oscar Niemeyer. 

• Realizar a atividade da página 170. 

• TAREFA: O arquiteto Oscar Niemeyer tinha paixão pelas linhas curvas 

e gostava de usá-las em seus projetos, pois acreditava que elas os 

deixavam mais leves e atraentes. No quadro do encarte de seu livro, faça 

um desenho colorido, formado apenas por curvas. Envie a foto de sua 

produção na plataforma. 

• Link de apoio: ttps://www.youtube.com/watch?v=HVs9DduEPNA 

 

Inglês 

Natureza 
Páginas 50 e 51 

 

• Aula ao vivo sobre natureza + slides.   

• Realizar as atividades das páginas 124 e 125 (ex. 5 ao 8).  

• Link de apoio:  https://www.youtube.com/watch?v=VIQSAm2MbZY 

 

• TAREFA:  Fórum: Comentar sobre dois animais que vivem na floresta 

tropical. 


