
PLANO  DE  ESTUDOS 

       TURMA:4º ANO   PROFESSORA:LUCIANA  RODRIGUES  

"A Bem-aventurada Virgem Maria é o modelo  e o exemplo de todas as virtudes." 

 

2ª feira  01/06/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

 13h30 Preparação  Organizar o material necessário para o dia. 
Acessar a plataforma TEAMS 

 

14h  Videoaula 
              MÚSICA                               
       14h às 14h30    
Escaletas 
Conteúdo: Estudo melódicos 
Material: Material de apoio e 
escaleta 
 
Conteúdo: Atividades rítmicas 
Material: material de apoio e 
Baquetas 
 

ENSINO RELIGIOSO 
 

Apostila de Ensino Religioso – págs – 
40 e 41 (Jesus ensina através de 

parábolas) 
 

 
 

GEOGRAFIA 
 

Apostila de Geografia – 
pág- 237 (O espaço 

industrial) 
 
 

MATEMÁTICA 
 

Probleminhas – 
pág – 123 – Área e 
perímetro - Apostila 

de atividades 
extras e caderno de 

classe 
 
 
 

16h30 Recreio Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 
 

16h45 Estudo diário Fazer a correção das avaliações mensais do 1º bimestre de Geografia em 
seu caderno de tarefa. 
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"A Bem-aventurada Virgem Maria é o modelo  e o exemplo de todas as virtudes." 

3ª feira  02/06/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

 13h30 Preparação  Organizar o material necessário para o dia. 
Acessar a plataforma TEAMS 

 

14h  Videoaula 
HISTÓRIA 

 

 Apostila de História – 
págs – 170 a 174 (Outros 
lugares, outras formas de 

vida – As especiarias). 

 Explicação do trabalho de 
História sobre as 

especiarias. 
 
 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
14h30 às 15h 

Unidade temática : Ginástica geral 
+ Xadrez 
 
Atividade específica 
+ Alongamento  
+ Aquecimento  
+ Atividade física de coordenação e 
força 
 
Material necessário 
+ Tabuleiro e peças de xadrez 

 

PORTUGUÊS 
 

Apostila de atividades extras – págs – 44 a 46 
(Ortografia – O uso da letra Z) 

Produção de texto – Qual é o tema? (folha 
xerocada – Avaliação mensal de redação) 

 
 

16h30 Recreio Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 

16h45 Estudo diário Fazer a correção das avaliações mensais de História do 1º bimestre em seu caderno 
de tarefa. 
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4ª feira  03/06/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

 13h30 Preparação  Organizar o material necessário para o dia. 
Acessar a plataforma TEAMS 

 

14h  Videoaula 
CIÊNCIAS 

 
Vídeo sobre geadas, neve e 

granizo 
Explicação do trabalho de 

Ciências sobre o tema 
estudado. 

 
 

MATEMÁTICA 
 

Probleminhas envolvendo as quatro operações – 
caderno de classe – Os problemas serão 

passados durante a aula. 

INGLÊS (15h20 às 16h) 
 

Apostila de inglês página 11 

 

16h 30 Recreio Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 
 

16h45 Estudo diário 1- Fazer a correção das avaliações mensais de Ciências do 1º bimestre em seu 
caderno de tarefa. 
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5ª feira  04/06/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

 13h30 Preparação  Organizar o material necessário para o dia. 
Acessar a plataforma TEAMS 

 

14h  Videoaula 
  EDUCAÇÃO FÍSICA 
       14h às 14h30 

Unidade temática  

+ Esportes 
 
Atividade específica  
+ Fundamentos  
 
Material necessário 
+ Bola  

PORTUGUÊS  
 

Apostila de atividades extras –  
Págs – 56 e 57 (Ortografia do  

QU/GU – recordar) 
 

MATEMÁTICA 
 

Apostila de atividades extras – págs 158 e 159 + caderno 
de classe (Números romanos) 

16h30 Recreio Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 
 

16h45 Estudo diário Fazer a correção das avaliações mensais de 
Matemática do 1º bimestre em seu caderno de 
tarefa. 
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6ª feira 05/06/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

 13h30 Preparação  Organizar o material necessário para o dia. 
Acessar a plataforma TEAMS 

 

14h  Videoaula 
PORTUGUÊS 

 

 Explicação do trabalho de 
Português – substantivos 

e artigos. 

 Caderno de produção de 
texto – Dia do meio 

ambiente. 
 

 

MATEMÁTICA 
 

Caderno de classe – atividades sobre 
numeração romana. As atividades serão 

passadas durante a aula. 

INGLÊS (16h às 16h40) 
 
 

Apostila de inglês página 11 

 

16h 40 Recreio Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 
 

16h45 Estudo diário Fazer a correção das avaliações mensais de Português do 1º bimestre em seu 
caderno de tarefa. 

 


