
Goiânia, 25 de maio  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

Plano de Aula para sEGUNDA- Feira  25\05 

                                                         Português  

  Conteúdo 

*Atividades de Fixação 

*Livro Literário 

Atividades passar para o caderno 

*Pesquise no  seu livro literário: Breve história de um pequeno amor 

,nas páginas:07 a 17 e faça o que se pede: 

1-Retire do texto e separe as silabas de : 

a-5 palavras monossílabas 

b-5 palavras dissílabas 

c-5 palavras trissílabas 

d-5 palavras polissílabas 

 

2- Copie do texto 5  palavras que tenham: 

a-Dígrafos  

b-Encontro consonantal 

3-Procure no texto 3 palavras com encontros vocálicos e coloque nas 

colunas adequadas: 

Ditongo                                 Tritongo                                     Hiato 

4-Copie uma frase : 

a-Afirmativa 

b-Interrogativa 



c-Exclamativa 

d-Negativa 

 

5- Significado de Máxima: Ditado popular que traz um preceito moral; 

provérbio: "mais vale um pássaro na mão do que dois voando" 

 Afirmação geralmente feita sob a forma de conceito frase em que há 

uma regra de conduta  
 

 a-Localize na história frases que lembram máximas, como “As boas 

intenções podem ser difíceis de entender” ,e copie em seu caderno. 

Depois explique o que você entendeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 26  de maio  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

Plano de Aula para terça- Feira  26\05 

                                                    matemática 

Conteúdo 

*Atividades de fixação: 

Atividades no caderno: 

1- Numa eleição, estavam inscritos 10.105 eleitores. Concorreram os 
candidatos A, B, C e D. Veja o resultado: 
       (Recorte o quadro e cole no caderno) 
 

 

 

1-Quantos eleitores votaram nessa eleição?  

2-Quantos eleitores deixaram de votar?  

3-Qual foi a diferença de votos entre o 1º e o 2º colocado? 

4-Somando os votos de 2 candidatos, teremos 1.599 votos. Quais são 

eles?  

 (     ) Adolfo e Mário         (     ) Pedro e João  



 (     ) Adolfo e João           (     ) Adolfo e Pedro 

5- Mostre que você é bom na multiplicação e resolva os desafios: 

 

6- Quantas horas há em 5 dias? 

7- Complete: 1 hora tem ___ minutos. Cada minuto tem ___ segundos. 

8- Observe o diálogo: 

    (Recorte o quadro e cole no caderno) 

 
 

De acordo com o diálogo, qual  número exato das ligações recebidas? 

INGLÊS 

 Aula online. Usaremos o livro. 

 

 

 



 

Goiânia, 27 de maio  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

Plano de Aula para QUARTA- Feira  27\05 

 

Avaliação na Plataforma zoom 

 

 Português,História e Geografia 

*Antes da aula prepare seu material: 

Lápis ; 

Borracha ; 

Lápis de cor; 

*Prepare também o ambiente; 

*Nosso horário será  das : 8:30 às 9:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Goiânia, 28 de maio  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

Plano de Aula para QUinta- Feira  28\05 

 

Avaliação na Plataforma Zoom 

 Matemática e Ciências 

*Antes da aula prepare seu material: 

Lápis ; 

Borracha ; 

Lápis de cor; 

*Prepare também o ambiente; 

*Nosso horário será  das : 8:30 às 9:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Goiânia, 2 9 de maio  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

Plano de Aula para sexta- Feira  29\05 

                                                    Religião 

 *Trabalho de ensino Religioso em anexo 

*O trabalho deverá ser feito e entregue junto com as avaliações; 

 

 

 


