
Goiânia, 08 de junho  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

Plano de Aula para sEGUNDA- Feira  08\06 

                                                         Português  

  Conteúdo 

*Leio e me transformo; 

*Para organizar o pensamento; 

Atividades  

1-Ler : Leio e me transformo da página : 20 

2-Ler e fazer a atividade da página : 21 , da seção: Discutindo o Texto; 

3- Ler Para organizar o Pensamento página: 22 

4-Fazer no livro: Mapa de Aprendizagem  página:23; 

 

                                                   arte 

  Conteúdo 

*Meio Ambiente: O mundo sem cor 

Atividades  

1-Assistir  a vídeo aula ; 

2-Assistir o link: https://www.youtube.com/watch?v=zXwwGoYC0co 

3-Você vai fazer duas produções :Você vai desenhar o mundo cinza e 

sem cor do sonho de Mara e o mundo colorido; 

 Use sua criatividade e depois tire uma bela foto e coloque no 

nosso grupo;  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zXwwGoYC0co


Goiânia,09  de junho  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

Plano de Aula para terça- Feira  09\06 

 

                                                    matemática 

Conteúdo 

*Quilo e quilograma (Terminar) 

*O grama e o miligarama 

Atividades  

1- Aula no Zoom ;Livro : Adotado Páginas: 86 a 88; 

2- Fazer no livro : Atividades Complementares as página: 46 ; 

 

Livro Literário 

 

1-Leia o livro Literário da página 33 a 37; 

INGLÊS 

Trabalho avaliativo, assistir a videoaula e seguir as 

orientações. 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 10 de junho  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

Plano de Aula para QUARTA- Feira  10\06 

                                                    ciências 

 Conteúdo 

*Microrganismos que causam doenças; 

*O laboratório do microbiologista; 

Atividades 

1- Aula no Zoom ;Livro : Adotado Páginas: 164 a 167; 

2- Fazer no livro : Atividades Complementares as páginas: 69,70, e 71; 

                                                   

                                                    Geografia 

Conteúdo 

*O Continente Americano; 

*Divisões do Continente Americano; 

 

Atividades 

1- Aula no Zoom ;Livro : Adotado Páginas: 239 a 241; 

2- Fazer o jogo da Página: 241; 

3-Fazer no livro : Atividades Complementares as páginas: 100 e 101; 

 

 

 

 

 



Goiânia, 12 de junho  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

Plano de Aula para sexta- Feira  12\06 

Produção de texto 

 Conteúdo 

*Crônica Narrativa 

 Atividades 

1-Fazer no livro:Atividades Complementares as páginas: 7,8,9,10 e 11; 

2-Depois de fazer as atividades do livro, passar para produção para a 

folha matriz; 

                                                  religião 

 Conteúdo 

*Paz,retratar a paz 

 Atividades 

ATIVIDADES ANTES DA LEITURA  

1-Antecipar informações e ativar conhecimentos prévios sobre o texto; 

2- Vamos ler um texto cujo título é: Retratar a paz. 

 *O que você entende desse título? 

* O que é um retrato?  

*O que você entende por paz?  

*O que será que este texto falará sobre a paz?  

*Será uma fotografia sobre a paz? 

* O que você considera o oposto a paz?  

*O texto que vamos ler é uma parábola.  

*Você sabe o que é uma parábola? Já ouviu esta palavra antes? 

Onde? Lembra de alguma? 



3-Faça cabeçalho em seu caderno pule 3 linhas e cole o texto a seguir: 

  
                                             Retratar a Paz 
 
Um rei queria adquirir para o seu palácio um quadro que 
representasse a paz. Para isso, convocou artistas de diversas partes 
do mundo e lançou um concurso por meio do qual seria escolhido o 
tal quadro e premiado o seu autor. 
        Logo começaram a chegar ao palácio quadros de todo tipo. Uns 
retratavam a paz através de lindas paisagens com jardins, praias e 
florestas; outros a representavam através de arco-íris, alvoradas e 
crepúsculos. 
        O rei analisou todos os quadros e parou diante de um que 
retratava uma forte tempestade com nuvens pesadas, redemoinhos 
de ventos e uma árvore arqueada abrigando, dentro de seu tronco, 
um pássaro que dormia tranquilamente. 
        Diante de todos os participantes do concurso, o rei declarou 
aquele quadro da tempestade o vencedor do concurso. Todos 
ficaram surpresos, e alguém protestou dizendo: 
        -- Mas... Majestade! Esse quadro parece ser o único que não 
retrata a paz! 
        Nesse momento o rei respondeu com toda a convicção: 
        -- O pássaro dorme tranquilamente dentro do tronco apesar da 
tempestade lá fora. Esta é a maior paz que se pode ter: a paz 
interior. 
        Paz não é a ausência de agitação no ambiente em que 
vivemos, mas o estado de tranquilidade interior que cultivamos 
diante das tempestades da vida. 
. 

 

4-Agora passe as questões a seguir para o caderno e responda: 

 Atividades 

 1-Para que o rei promoveu o concurso? 

 2-Quais os tipos de quadros que mais apareceram no concurso? 

 3- Como era o quadro escolhido pelo rei? 

 4-Por que alguns protestaram com a escolha do rei? 

 5- Como os autores definem paz ao final do texto?. 



 6-Como você define a paz? Depois da leitura do texto, mantém a 
mesma definição de antes dele? 

 7- A tranquilidade diante dos problemas ajuda as pessoas a viverem 
melhor? Justifique. 
 8-Você vive ou já viveu alguma situação que tirou a sua paz? Como 
você age ou agiu? 

9- Marque X nas afirmativas corretas sobre o texto. 
(   ) O rei queria um quadro que representasse a paz para colocar em 
seu palácio. 
(   ) A maioria das pessoas tentou representar a paz com paisagens, 
arco-íris, alvoradas e crepúsculos. 
(   ) O dono do quadro escolhido receberia um prêmio por isso. 
(  ) Todas as pessoas concordaram com a escolha que o rei fez sem 
questionar, pois ele escolheu bem. 
(  ) O rei convocou para o concurso do quadro, artistas de todas as 
partes do mundo. 
(   ) O quadro escolhido retratava uma tempestade. 
(  ) O rei valorizou na escolha do quadro a paz interior que se podia 
perceber no pássaro que dormia. 
 

10-Segundo o texto, o que é paz? 

 


