
 

 

PLANO  DE  ESTUDOS 

TURMA: 4º ANO   PROFESSORA:LUCIANA RODRIGUES DIAS PEREIRA 

AVE MARIA PURÍSSIMA ! SEM PECADO CONCEBIDA ! 

DESEJAMOS A TODOS UMA SANTA SEMANA E UMA FELIZ PÁSCOA! 

 

SEGUNDA-FEIRA 06/04/2020 

Acessar o link que a professora irá encaminhar no Whatsapp  para a videoaula. 

MATEMÁTICA CIÊNCIAS ENSINO RELIGIOSO INTERAÇÃO COM OS 
ALUNOS 

Correção dos agrupamentos 
(caderno de tarefa) 
Explicação da Unidade 4 – Multiplicar 
por divisão e outras propostas + 
atividades da Apostila do Objetivo de 
Matemática páginas 43 a 45. 
Explicação do Jogo: “Quanto mais 
multiplicar melhor!” + Registro na 
apostila de Matemática Objetivo – 
páginas – 46 e 47. 
Registrar as tabuadas do 5 e 6 
(multiplicação) no caderno 
quadriculado e decorar as tabuadas 
estudadas. 
Tarefa de casa – apostila de 
Matemática Objetivo – página 83 – 
lição 13 + Desafio página 45. 
 

 

Os elos de uma cadeia alimentar. 
Vídeo aula complementar – Cadeia e 
teia alimentar. Acesse o link abaixo: 
www.youtube.com/watch?v=VvKF1ufg
EEo 
Atividades apostila do Objetivo de 
Ciências – páginas 142 a 145. 
Explicação do Jogo – Quem se 
alimenta de quem? 
Jogo – Quem se alimenta de quem? 
Páginas 146 e 147. (Jogar com a 
família). 
Tarefa de casa – apostila de Ciências 
Objetivo – páginas 179 e 180 – Lição 
5. 

 

- Explicação - Semana Santa 
Vídeo aula complementar – A 
verdadeira história da Páscoa – 
Cantinho da criança – Canção 
Nova  

Acessar o link abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v
=YEIi7KTTX9k 
 
Sua tarefa de hoje em Ensino 
Religioso será fazer um raminho, 
para representar a celebração do 
Domingo de Ramos. (poderá fazer 
desenhando em uma folha sulfite, 
colorindo e recortando) e nesse 
raminho você escreverá um pedido 
especial para essa nova páscoa 
que teremos nesse ano. 

Tirar foto da atividade 
do raminho (ensino 
religioso) e enviar no 
Whatsapp da 
professora.  
 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VvKF1ufgEEo
http://www.youtube.com/watch?v=VvKF1ufgEEo
https://www.youtube.com/watch?v=YEIi7KTTX9k
https://www.youtube.com/watch?v=YEIi7KTTX9k


 

             TERÇA-FEIRA – 07-04-2020 

Acessar o link que a professora irá encaminhar no Whatsapp  para a videoaula. 

GEOGRAFIA PORTUGUÊS ENSINO RELIGIOSO EDUCAÇÃO FÍSICA MÚSICA  INTERAÇÃO 
COM OS 
ALUNOS 

 
Acolhida – correção das 
atividades do dia anterior. 
Vídeo aula – Que caminho 
seguir? PLATAFORMA 
OBJETIVO 
Vídeo aula complementar – As 
direções cardeais e os 
instrumentos de localização. 
Acesse o link abaixo: 
https://www.youtube.com/watch
?v=AyNXk8OG-7g 
Atividade de Geografia – página 
94 – fazer com auxílio da 
família. 
Leitura de texto complementar – 
Orientação no espaço 
geográfico e seus instrumentos 
– folha xerocada. Destacar com 
seu marca texto as informações 
que você considerou mais 
importantes. 
Atividades apostila de Geografia 
– páginas 95 a 97. 

 

Poesia ou Poema? Tem 
diferença? + QUIZ POÉTICO. 
Atividades páginas 173 a 175 
– apostila de Português 
Objetivo. 
Vídeo complementar – O que 
é um poema? Acesse o link 
abaixo: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=TedJnMYP0vkhttps://ww
w.youtube.com/watch?v=TedJ
nMYP0vk 
Ler os versos dos poetas nas 
páginas 178 e 179 e responder 
a pergunta da página 179. 
Atividade Produção de texto – 
páginas 180 e 181 apostila de 
Português Objetivo. 
Explicação - Encontros 
vocálicos 
Atividade apostila de 
atividades extras – página 10 
Tarefa de casa – 1-Procure em 
revistas/jornais encontros 
vocálicos nas palavras e 
separe-as em hiato, ditongo e 
tritongo colando em seu 
caderno. 
2- Apostila de Português – 
páginas 242 e 243 – lição 17. 
 

Hoje você e sua 
família irão simular a 
santa ceia, como fez 
Jesus e seus 
discípulos. Mas antes, 
você lavará os pés 
dos integrantes da 
sua família e depois 
partilharão o alimento. 

 

 
Tema específico 
+ Ginástica Geral  
 
Conteúdo 
+ Exercícios físicos  
 
Material necessário 
+ Bastão  
+ Barbante 
+ Durex ou fita 
crepe 
+ 1 garrafa pet 
+ Tesoura 
+ 1 bola  
 
Acessar o link para 
fazer a atividade 
junto com o 
professor Melchior.  
 
https://youtu.be/1XZ
dPN8QP0c 
 

Acessar o link 
para assistir a 
aula.  
 
Meninos: 
Tema: 
Seqüência 
rítmicas 
Conteúdo: 
atividades de 
coordenação 
motora 
Meninas: 
Tema: Estudo 
Técnico 
Conteúdo: 
Estudo prático 
na escaleta 
 

Gravem um 
vídeo desses 
momentos 
em família 
realizando as 
atividades de 
Ensino 
Religioso e 
envie para a 
sua 
professora 
via 
Whatsapp 

https://www.youtube.com/watch?v=AyNXk8OG-7g
https://www.youtube.com/watch?v=AyNXk8OG-7g
https://www.youtube.com/watch?v=TedJnMYP0vk
https://www.youtube.com/watch?v=TedJnMYP0vk
https://www.youtube.com/watch?v=TedJnMYP0vk
https://youtu.be/1XZdPN8QP0c
https://youtu.be/1XZdPN8QP0c


 

 

 

 

QUARTA-FEIRA – 08-04-2020 

Acessar o link que a professora irá encaminhar no Whatsapp  para a videoaula. 

HISTÓRIA PORTUGUÊS ENSINO RELIGIOSO INGLÊS CIÊNCIAS  INTERAÇÃO 
COM OS 
ALUNOS 

Explicação - Como viviam 
nossos ancestrais? – Apostila 
página 27 a 30. 
Vídeo aula complementar -  
Pré-história – Diferenças entre 
Paleolítico e Neolitico. Acesse o 
link abaixo: 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=msBvWlZxyp8&t=59s 

Atividades apostila de História – 
páginas 31 a 34. 

 

Jogo – Uma rima puxa outra 
(Folha xerocada com palavras 
rimadas) + Correção das 
páginas 182 a 184 – Apostila 
de Português Objetivo. 
Correção da página 10 – 
Apostila de atividades extras. 
Vídeo aula complementar 
recordando “Encontros 
vocálicos”. Acesse o link 
abaixo: 

https://www.youtube.com/w
atch?v=cHIXN9MKxk8 

 
Atividade apostila de 
atividades extras – página 11. 
 

Acolhida – 
Ressurreição de Jesus 
- Hoje teremos a 
continuação de 
nossas atividades 
sobre a semana santa. 
Assista o vídeo 
explicando sobre os 
símbolos da páscoa. 
Acesse o link abaixo: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=MkGXnA
UMNXk&t=73s 
Atividades da apostila 
de Ensino Religioso – 
páginas 102 a 104. 
 

Assistir a videoaula 
com a sua 
professora Paula no 
link abaixo 
 
https://youtu.be/lLHJ
ixpBMRU 
 
Apostila página 21 

No roteiro de 
estudo do dia 
26/03 você 
construiu uma 
cadeia 
alimentar. 
Agora, você e 
sua família 
irão tirar um 
componente 
da cadeia 
alimentar que 
construiu. 
Depois de 
analisar os 
prejuízos, 
registre o que 
se pede na 
página 151 da 
apostila de 
Ciências 
 

 

Mande fotos 
dos alunos 
realizando as 
atividades de 
Matemática e 
o jogo “Uma 
rima puxa 
outra” no 
whatsapp da 
professora. 
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