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Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

 

Plano de Aula para terça- Feira  08\09 

Português  

Conteúdo 

*Pelas lentes da Educação Física; 

*Refletindo sobre a linguagem :Concordância Nominal; 

*É assim que se escreve; 

Metodologia  

Aula no  

1-Trabalhar oralmente as questões do Módulo 3 Página:40 

2-Trabalhar o que é concordância nominal , dá exemplos,deixar que eles criem 

exemplos; 

3-Fazer atividades do Módulo 3 Página:41e 42; 

4-Fazer  a seção: É assim que se escreve Módulo 3 Página:43 e 45 em forma de 

batalha; 

Em Casa 

1-Faça a leitura do livro: Histórias que nos contaram em Luanda Páginas: 22 a 29; 

*Passe para o caderno de português as atividades a seguir, faça o cabeçalho, pule 

três linhas e copie usando as linhas caligráficas; 

1-Na história O grande desafio um velho senhor dono de muitas terras faz um 

desafio.Que desafio é esse? 

2-O que é mpungi? 

3-Depois dos homens tentarem subir na árvore foi a vez dos animais. 

Quais Animais se candidataram? 

4-No texto aparecem adjetivos que definem cada animal.Informe quais adjetivos 

usados para cada animal: 

a-Leão 

b-Macaco 



 

c-Elefante 

d-Cágado 

5-O que é kalimba? 

6-O que disse o velho soba elogiando o cágado? 

                                                 Religião 

Conteúdo 

*Consciência coletiva 

*O que está esperando para te comprometeres? 

Atividades  

Aula no  

Metodologia 

                     O que está esperando para te comprometeres? 

   Se a nota dissesse: 
 - Não é uma nota que faz música. ... não haveria sinfonia.  
  Se a palavra dissesse:  
- Não é uma palavra que pode fazer uma página. ...não haveria livro.  
  Se a gota de água dissesse:  
- Não é uma gota de água que pode fazer um rio. ... não haveria oceano.  
   Se o grão de trigo dissesse: 
 - não é um grão de trigo que pode semear o campo. ... não haveria colheita. 
  Se o homem dissesse:  
- Não é um gesto de amor que pode salvar a humanidade. ...mas haveria 
justiça e paz, dignidade e felicidade na terra dos homens. 
  Como a sinfonia de cada nota, Como o livro precisa de cada palavra, Como o 
oceano precisa de cada gota de água, Como a colheita precisa de cada 
colheita de trigo, a humanidade inteira precisa de ti.  
 - Onde estiveres único e, portanto insubstituível.  
  O que está esperando para te comprometeres?  

Atividades 

1-Cada um de nós precisa fazer a sua parte na sociedade. O que você tem feito 

para fazer a diferença na vida do outro? Faça um breve relato 

2- Leia e preencha as cruzadinhas com as palavras que completam as frases: 

 

 



 

 

 

 

a) É preciso _____________ o que se pede emprestado.  

b) A falta de sinceridade prejudica a boa ____________.  

c) Os mandamentos também nos ensinam a não ________ mal dos outros. 

 d) Respeitar os lares é colaborar para que as famílias vivam ___________.  

e) ___________ quer que a gente combata a inveja e a cobiça. 

3-Ligue o menino aos trechos que completam a frase corretamente: 

 

 

 



 

Em Casa 

1- Entreviste a pessoa mais idosa que você conhece e faça as seguintes 

perguntas: Como você contribui para a vida do próximo? Essa contribuição faz bem 

a você? O que você aprende com isso? 

 

Goiânia, 09 de setembro  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

 

Plano de Aula para QUARTA- Feira  09\09 

                                                    Matemática  

 Conteúdo 

*Planilhas eletrônicas; 

*Resultado de experimentos; 

Metodologia 

Aula no  

1-Ler sobre o que é planilha eletrônica, e explicar; 

2-Sugerir que depois tentem fazer uma planilha eletrônica no computador; 

3-Deixar que resolvam as questões das páginas 94 a 95 ,no Módulo 3; 

4-Explicar e fazer as atividades  do tema “Resultado de experimentos,” das páginas 

96 a 100 ,no Módulo 3; 

5-Fazer as atividades em forma de gincana fazendo a pontuação das equipes; 

Em Casa 

1-Livro: Atividades Complementares  Páginas:36 a 39; 

 

                                               história 

Conteúdo 

*Os indígenas hoje; 

*Roda de Leitura; 

*Caiu na rede; 



*Para organizar pensamento; 

Metodologia 

Aula no  

 

 

1-Fazer a explicação dos textos; 

2-Assistir o Código Qr; 

3-Fazer as atividades das páginas 219 e 221, no Módulo 3; 

Em Casa 

1- A atividade da página 220 ,no Módulo 3 será feita na folha de redação e a 

reportagem deve ser copiada na folha; 

2- Livro: Atividades Complementares  Páginas:86 a 87; 

 

 

Goiânia, 10 de setembro  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

 

   

 Plano de Aula para QUinta- Feira  10\09 

                                                   Ciências  

Conteúdo 

*Ciclos da Matéria; 

*A matéria nos seres vivos; 

Metodologia 

Aula no  

1-Discutir a introdução do capítulo, nas páginas 174 e 175 ,no Módulo 3; 

2-Ler o texto “A matéria nos seres vivos”, nas páginas 176 e 177, no Módulo 3; 

explicar e sublinhar as partes mais importantes; 

 



 

3- Ler o texto “Eu no Mundo” e debater com eles o valor de carbono que cada 

substância libera no ar, nas páginas 178 e 179 ,no Módulo 3; Desenvolver nessa 

aula uma consciência ecológica e de preservação,fazer um debate; 

Em Casa 

1- Livro: Atividades Complementares  Páginas:69 a 72; 

 

                                                  Geografia 

Conteúdo 

*Os portugueses; 

*Os africanos; 

*Os imigrantes; 

*Eu no mundo; 

Metodologia 

Aula no  

 

1-Ver os vídeos a seguir: 

a- https://www.youtube.com/watch?v=HfaeWT6qZl0 

b- https://www.youtube.com/watch?v=cQkA5PDow2s 

c- https://www.youtube.com/watch?v=OifRLBt_ov0 

 

2-Sugerir que assistam o Código Qr, na página 257 ,no Módulo 3; 

 

3- Sublinhar com eles os trechos importantes, nas páginas 257 a 263 ,no Módulo 

3; 

Em Casa 

1- Livro: Atividades Complementares  Páginas:96 a 99; 

 

                                                   Matemática 

Conteúdo 

*Correção da tarefa de Casa; 

*Chance 

https://www.youtube.com/watch?v=HfaeWT6qZl0
https://www.youtube.com/watch?v=cQkA5PDow2s
https://www.youtube.com/watch?v=OifRLBt_ov0


 

*Para organizar Pensamento; 

Metodologia 

Aula no  

1-Fazer no quadro a correção da tarefa de casa: Livro: Atividades Complementares  

Páginas:36 a 40; 

2-Você é o professor: Cada aluno deverá explicar e resolver um exercício; 

3-Fazer as atividades das,páginas 101 a 103 ,no Módulo 3; 

*Durante as correções e tirando as dúvidas. 

Em Casa 

1-Livro: Atividades Complementares  Páginas:40 a 42; 

 

 

Goiânia, 11 de setembro  de 2020. 
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  Plano de Aula para sexta- Feira  11\09 

                                                  Arte 

Conteúdo 

*Conhecendo o artista; 

*Danças pelo Brasil; 

Metodologia  

Aula no  

Para essa aula usaremos músicas para despertar as emoções por meio da escuta; 

1-Eles deverão pegar a folha de arte e registrar em cada quadro o que cada música 

desperta neles por meio de desenhos; 

Em Casa 

1-Faça um belo colorido no desenho a seguir ,depois usando papel colorido siga as 

instruções e faça um chapéu de dobradura para cada soldado; 



 

 

 

 

 

Português \Produção de texto 

Conteúdo 

*Eu,escritor :Regras do jogo 

*Eu e vídeo Tutorial; 

*Leio e me transformo; 

*Discutindo o texto; 

Atividades  

Aula no  



 

1-Explicar a tarefa de casa; 

2-Fazer leitura partilhada do texto e explicar o que é um diagrama literário: 

Metodologia  

Em Casa 

1- Eu,escritor :Regras do jogo,Módulo 3 Páginas:46 e 47;Usar a folha de redação 

para criar as regras e ilustrar; 

2-Eu e vídeo Tutorial; Módulo 3 Páginas:48 e 49 esse vídeo deverá ser 

postado,vale nota de participação; 

3-Livro: Atividades Complementares  Páginas:08 a 13; 

 

 


