
PLANO  DE  ESTUDOS 

TURMA: 4º ANO   PROFESSORA: LUCIANA RODRIGUES 

“Todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade,  

para aqueles que guardam sua aliança e seus preceitos.”Sl 24 

Segunda – feira  -  22/02/2021 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

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

14h Videoaula 

ENSINO RELIGIOSO MATEMÁTICA   

Apostila de Ensino Religioso – 
págs – 7 a 11 (Anunciação – O sim 
de Maria foi um ato de amor). 

*Apostila de Matemática – págs – 92 a 95 
(Sistema de numeração indo-arábico). 

*Correção de tarefas. 

  

15h15 Recreio Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar.  

16h45 Estudo diário 

Atividade de Português – Leitura e interpretação de texto – Hora de dormir – folha 
xerocada.  
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Terça – feira  -  23/02/2021 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

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

14h 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

* Unidade temática: esportes  
    * Atividades específicas:  

- fundamentos do futebol (domínio e condução de bola, passe e dribles)                                  
 - trabalhando lateralidade, coordenação e agilidade. 
* Materiais necessários: 2 garrafas pet e 1 bola. 
 

14h40 Videoaula 

PORTUGUÊS GEOGRAFIA (15h30) 

Apostila de Português – págs – 26 a 
29 (HAICAIS tradicionais japoneses). 

 

Apostila de Geografia – págs – 268 a 273 
(Movimentos da Terra). 

 

15h15 Recreio Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 

16h45 Estudo diário 

 

1- Atividade de Matemática – Siga as pistas – folha xerocada.  
 

 

2- Apostila de Atividades Complementares – PORTUGUÊS – pág – 13 
– ATIVIDADE 11. 
 

3- Trabalho de Geografia – página – 272 (Rachando a cuca). 
Apresentar suas conclusões pela plataforma Teams, dia 02/03. 
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Quarta – feira  -  24/02/2021 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

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

14h Videoaula 

PORTUGUÊS CIÊNCIAS    

Apostila de Atividades Complementares – 
págs – 7 a 9 (REVISÃO – HAICAIS). 

Apostila de Ciências – págs – 184 a 
189 (Substâncias solúveis e 
insolúveis). 

   

15h15 Recreio Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar.  

15h30 INGLÊS  
  

 Feelings - atividades de revisão – apostila - págs 98 e 99. 
 

 

16h45 Estudo diário 

 
1- Apostila de Atividades Complementares – PORTUGUÊS – págs – 14 e 15. 

 
2- Apostila de Atividades Complementares – CIÊNCIAS – págs – 66 e 67. 

 
3- Tarefa de Inglês: página 100 - Encontrar e relacionar os feelings. 

 

 

  



PLANO  DE  ESTUDOS 

TURMA: 4º ANO   PROFESSORA: LUCIANA RODRIGUES 

“Todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade,  

para aqueles que guardam sua aliança e seus preceitos.”Sl 24 

Quinta – feira  -  25/02/2021 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

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

14h ED. FÍSICA 

 

 Unidade temática: esportes.  

 Atividades específicas:  
- fundamentos do basquete (domínio e condução de bola, passes, dribles e fintas); 
- trabalhando lateralidade, coordenação e agilidade. 

 Materiais necessários: 2 garrafas pet e 1 bola. 
 

14h40 Videoaula 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA 
*Apostila de Português – págs – 30 e 31 
(Mapa de aprendizagens). 

*Apostila de Atividades Complementares 
– págs – 16 e 17 (Revisão de palavras 
polissêmicas). 

*Apostila de Matemática – págs – 96 a 102 
(Dezena de milhar). 

*Correção de tarefas. 

15h15 Recreio Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 

16h45 Estudo diário 

 

1- Apostila de Matemática – pág – 98 (Rachando a cuca) – JOGO MEMÓRIA DOS 
NÚMEROS – Destacar as cartas do material complementar que está no final da 
apostila e jogar com a família. Vai ser bem divertido! 
 

2- Escreva um HAICAI em seu caderno de tarefa e ilustre-o. Atenção a tudo que 
você aprendeu sobre esse gênero poético! 
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Sexta – feira  -  26/02/2021 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

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

14h Videoaula 

HISTÓRIA   ARTE   

Apostila de História – págs – 236 a 239 
(Períodos Neolítico e Paleolítico). 

Apostila de Artes – págs – 18 a 24 
(Comparando estilos de diferentes 
artistas). 

   

15h15 Recreio                Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar.  

15h30 INGLÊS 
   

  Jobs - Atividades auditivas – apostila - págs 16, 17 e 18.  
 

 

16h15 Estudo diário 

   
  *Atividade de Matemática – 1- Arme e efetue.../2- Componha os  

seguintes números... (folha xerocada).    
 
  *Trabalho de Arte – Apostila de Arte – página – 25 (Apresentar 

suas descobertas pela plataforma Teams, no dia 05/03).  
 

  *Tarefa de Inglês: apostila, página 101. 
 

 

 


