DATA: 01/03/2021

Título: Poemas

4ºano - PROFESSORA: Vanessa
 CONTEÚDO:








Interpretando poemas
Criando poemas
Palavras com múltiplos significados.

OBJETIVOS:

Ativar conhecimentos prévios, fazer antecipações e checagens.
Reconhecer palavras com pronúncia igual, mas com escrita e significado diferentes.

Finalidade:
ATIVIDADES (Prática da
linguagem) e as habilidades

Identificar o gênero poema concreto, reconhecendo sua
função e estrutura.
Livro Manual do aluno páginas 11 até 17.
Caderno de atividades para casa páginas 03 (nº5) e 04
A proposta de produçãodesse Capítulo visa ao trabalhocom
ashabilidades EF15LP05,EF1 5LP0 6,EF1 5LP0
7,EF15LP17,EF04LP26 e competência geral 3, previstasna BNCC.

RECURSOS:

Lousa,
Lápis,
Borracha
Caderno de produção textual

Gênero:
AULA DIVERSIFICADA:
ATIVIDADE FINAL:
RELAXAMENTO:
AVALIAÇÃO:

- Poemas
- Bilíngue
-

Participação efetiva nas discussões e na realização de atividades
em sala de aula

DATA:02/03/2021

Título: Sistema de numeração
decimal.

4ºano - PROFESSORA:Vanessa
 CONTEÚDO:



Recordando a unidade de milhar

 OBJETIVOS:
 Ampliar a compreensão do sistema de numeração decimal.
Finalidade:
ATIVIDADES (Prática da
linguagem) e as habilidades

 Reconhecer infográfico como gênero textual.
Recordar a unidade de milhar.
Manual do Aluno páginas 04 até 15 (nº20)
Caderno de atividades para casa páginas: 2 até 04/05 e 06 até nº7
Essa atividadecontempla as competênciasgerais 1 (busca de
informação)e 4 (expressão) e ascompetências específicas 1
e 3, previstas na BNCC

RECURSOS:

Lousa,
Lápis,
Borracha
Material Dourado

Gênero:
AULA DIVERSIFICADA:
ATIVIDADE FINAL:
RELAXAMENTO:
AVALIAÇÃO:

- Sistema Decimal
- Bilíngue
-

Participação efetiva nas discussões e na realização de atividades
em sala de aula

DATA: 03/03/2021

Título: Movimentos
migratórios/Representação e
localização espacial

4ºano - PROFESSORA: Vanessa
 CONTEÚDO:




Por que as pessoas se deslocam de um lado para o outro?
Representação direta, indireta e imaginária

 OBJETIVOS:
 Identificar as diversas motivações que levam as pessoas a migrar.
 Perceber as diferentes formas de representação e localização no espaço.
Finalidade:

ATIVIDADES (Prática da
linguagem) e as habilidades

RECURSOS:

Gênero:
AULA DIVERSIFICADA:
ATIVIDADE FINAL:
RELAXAMENTO:
AVALIAÇÃO:

•

• Perceber a permanência dos movimentos migratórios do

•

passado mais remoto ao presente dos grupos humanos.
Caracterizar as especificidades de cada forma de
representação da superfície terrestre.

Livro Manual do Aluno História páginas: 03 até 13/ Geografia
páginas: 02 até 07
Caderno de Atividades Páginas: 02 e 04 (nº3) / Geografia: 02 e 03
Essas atividades foram propostas como objetivo de favorecer o
desenvolvimento das habilidades EF02HI01, EF02HI03 eEF02HI08,
da competência geral 4 (expressão), das competências específicas
1 e 5 de Ciências Humanas e a competência específica 2 de
História, previstas na BNCC.
Lousa,
Lápis,
Borracha
- Sociedade
- Bilíngue
-

Participação efetiva nas discussões e na realização de atividades
em sala de aula

DATA: 05/03/2021
Título: De que são feitas as
coisas?



4ºano - PROFESSORA: Vanessa
CONTEÚDO:

 Matéria, materiais e ambiente.

OBJETIVOS:

Compreender que tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço é constituído de matéria.
Finalidade:

ATIVIDADES (Prática da
linguagem) e as habilidades

•

Confeccionar uma balança de garrafa pet, para melhor
compreensão do aluno sobre a massa e o volume dos
objetos.

Livro Manual do Aluno páginas 02 até 09
Caderno de Atividades para casa páginas 02 e 03
Os temas e atividades abordadosneste Capítulo auxiliamno
desenvolvimento das habilidadesEF04CI02 e EF04CI03e das
competências gerais 1(aplicação do conhecimento),
2(desenvolvimento de hipóteses) e4 (escuta, expressão e discussão),
das competências específicas1, 3, 5 e 8 de Ciências da Natureza,
previstas na BNCC.

RECURSOS:

Lousa,
Lápis,
Borracha
Garrafa pet
Corante/água
Fita adesiva
tesoura

Gênero:
AULA DIVERSIFICADA:

- Massa e volume
- Bilíngue
-

ATIVIDADE FINAL:
RELAXAMENTO:
AVALIAÇÃO:

Participação efetiva nas discussões e na realização de atividades
em sala de aula

DATA:26/02/2021

Título: Sistema de numeração
decimal.

4ºano - PROFESSORA:Vanessa
 CONTEÚDO:



Recordando a unidade de milhar

 OBJETIVOS:
 Ampliar a compreensão do sistema de numeração decimal.
Finalidade:
ATIVIDADES (Prática da
linguagem) e as habilidades

 Reconhecer infográfico como gênero textual.
Recordar a unidade de milhar.
Manual do Aluno páginas 04 até 10
Caderno de atividades para casa páginas: 2 até 04
Essa atividadecontempla as competênciasgerais 1 (busca de
informação)e 4 (expressão) e ascompetências específicas 1
e 3, previstas na BNCC

RECURSOS:

Lousa,
Lápis,
Borracha
Material Dourado

Gênero:
AULA DIVERSIFICADA:
ATIVIDADE FINAL:
RELAXAMENTO:
AVALIAÇÃO:

-Sistema Decimal
- Bilíngue
-

Participação efetiva nas discussões e na realização de atividades
em sala de aula

