
                   PLANO  DE  ESTUDOS 

                                                         TURMA:4º ANO   PROFESSORA:LUCIANA RODRIGUES 

"Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus 
pertence aos que são semelhantes a elas".MATEUS 14, 19 

2ª feira  19/10/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

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

 

14h  Videoaula 
              MÚSICA                               
       14h às 14h30    
 
Conteúdo: Música We 
Are The Champions 
 

ENSINO RELIGIOSO 
 

Apostila de Ensino Religioso – págs – 
70 a 77 (Natureza, presente de Deus 

para nós). 

 
MATEMÁTICA 

 
Caderno de classe – As atividades serão 

passadas durante a aula pela plataforma Teams. 
 
 

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

16h45 Estudo diário 1- Apostila de atividades extras – págs – 60 e 61. 
2- Vamos recordar? Transforme os números cardinais em números romanos: 

a) 58- 
b) 341- 
c) 1.111- 
d) 5.237- 

 

https://www.bibliaon.com/mateus_19/
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                                                                    TURMA:4º ANO  PROFESSORA:LUCIANA RODRIGUES   

"Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus 
pertence aos que são semelhantes a elas".MATEUS 14, 19 

3ª feira  20/10/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

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

 

14h  Videoaula 
MATEMÁTICA 

 
Apostila de atividades extras – 
pág- 153 (Ordens e classes). 

 
 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
14h30 às 15h 

Unidade temática : Brincadeiras  
Atividade específica: Planejar e utilizar 
estratégias para resolver desafios de 
brincadeiras  
Material necessário: Bexiga  

PORTUGUÊS 
 

Apostila de atividades extras – págs – 
63 a 65 (Sons SC/SÇ/XC). 

+ 
Caderno de “Produção de texto” 

 

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

16h45 Estudo diário 1- Apostila de atividades extras – pág – 62. 
2- Resolva as continhas com muita atenção em seu caderno de tarefa: 
a) 348+1.028= 
b) 22.222-199= 
c) 3.437x12= 
d) 4.545:15= 

 

 

https://www.bibliaon.com/mateus_19/


 

                              PLANO  DE  ESTUDOS 

                                   TURMA:4º ANO   PROFESSORA:LUCIANA RODRIGUES 

"Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus 
pertence aos que são semelhantes a elas".MATEUS 14, 19 

4ª feira  21/10/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

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

 

14h  Videoaula 
CIÊNCIAS 

 
Apostila de Ciências – págs – 5 

a 11 (Fenômenos cíclicos). 
 
 

 

MATEMÁTICA 
 

Apostila de Matemática – págs – 90 a 94 
(Números e mais números). 

 
 
 
 

INGLÊS (15h20 às 16h) 
 

Apostila de inglês página 32, 33 
e 34 completar as frases 

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

16h45 Estudo diário 1- Apostila de atividades extras – pág – 67.                     3- Apostila de Ciências  
2- Escreva por extenso os números ordinais abaixo:       pág – 7 – Movimento  
a) 89º-                                                                               aparente do Sol (Obser- 
b) 125º-                                                                             var e registrar).         
c) 31º- 
d) 47º-  

 

 

https://www.bibliaon.com/mateus_19/
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"Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus 
pertence aos que são semelhantes a elas".MATEUS 14, 19 

5ª feira  22/10/2020 

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: Ginásticas  
 
Atividades específicas: Planejar e 
utilizar estratégias para a 
execução de diferentes elementos 
básicos. Participar da ginástica, 
identificando as potencialidades e 
os limites de seu próprio corpo e 
respeitando-as . 

PORTUGUÊS  
 

Apostila de Português – 
págs – 108 a 113 
(Interpretação de textos). 
 

MATEMÁTICA 
 

Apostila de Matemática – págs – 95 a 100 (Q.V.L. – 
Ordens e Classes). 

 
 

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

16h45 Estudo diário 1- Jogar com a sua família o jogo: “O segredo 
do número e fazer o registro na pág – 92. 

2- Apostila de Ciências – pág – 64. 
 

 

 

 

https://www.bibliaon.com/mateus_19/
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                                                  TURMA:4º ANO   PROFESSORA:LUCIANA RODRIGUES 

"Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus 
pertence aos que são semelhantes a elas".MATEUS 14, 19 

6ª feira  23/10/2020 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

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

 

14h  Videoaula 
PORTUGUÊS 

 
Apostila de Português – págs – 
115 e 116 (Jogo Fake News). 

 
 

 

HISTÓRIA 
 

Apostila de História – págs – 5 a 15 (A 
escravidão e o tráfico de pessoas). 

 
 

INGLÊS (16h às 16h40) 
 
 

Revisão oral 

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

16h45 Estudo diário 1- Apostila de Português – pág – 193 – Lição 1. 
2- Apostila de atividades extras – pág – 155. 

 

https://www.bibliaon.com/mateus_19/

