
PLANO  DE  ESTUDOS 
TURMA: 4º ANO   PROFESSORA: LUCIANA RODRIGUES 

 

“Tua Palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho!” (Salmo 119, 105) 
 
 

Terça – feira  -  14/09/2021 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

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

14h ED. FÍSICA 

 

Unidade temática: esportes  
Atividade específica: vídeos de algumas modalidades das paraolimpíadas, fazendo uma 
reflexão sobre a inclusão, através do esporte. 
 
 

14h40 Videoaula 

PORTUGUÊS GEOGRAFIA (15h30) 

Apostila FTD – Módulo 3 – págs – 54 a 
61 (Gênero textual – boleto, fatura, 

contas de serviço). 

Apostila de Geografia – págs - 272 a 
281 (A população brasileira). 

 

15h15 
Recreio 

Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 

16h45 Estudo diário 

 

1- Apostila de Geografia – págs – 274 e 275 (Mapa de 
aprendizagens). 
 

2- Iniciar a leitura do livro:”Histórias que nos contaram em Luanda”. 
Iremos realizar algumas atividades em breve.  

 



PLANO  DE  ESTUDOS 
TURMA: 4º ANO   PROFESSORA: LUCIANA RODRIGUES 

 

“Tua Palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho!” (Salmo 119, 105) 
 

Quarta – feira  -  15/09/2021 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

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

14h MÚSICA 

 

Apostila de Arte – págs – 178 a 180 - Os Gêneros da música Erudita – Capítulo 09 
- Conhecer e apreciar os gêneros da música erudita. 
- Realizar apreciação musical das formações musicais da música erudita.  
 
 

14h40 Videoaula 

CIÊNCIAS 

Apostila de Ciências – págs – 182 a 187 (Ciclo do oxigênio e nitrogênio). 

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

15h30 INGLÊS Apostila de Inglês - páginas 65, 66 e 67 - Exercises  

16h45 Estudo diário 

 
1- Apostila de Atividades Complementares (MATEMÁTICA) – págs – 44 e 45. 

 
2- Apostila de Atividades Complementares (CIÊNCIAS) – págs – 75 a 77. 

 
 

  



PLANO  DE  ESTUDOS 
TURMA: 4º ANO   PROFESSORA: LUCIANA RODRIGUES 

 

“Tua Palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho!” (Salmo 119, 105) 
 
 

Quinta – feira  -  16/09/2021 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

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

14h ED. FÍSICA 

 

Unidade temática: brincadeiras  
Atividade específica: diferentes tipos de brincadeiras, trabalhando a coordenação 
motora fina, atenção e concentração.  
Materiais necessários: copos descartáveis e garrafa descartável de água de 500 ml. 
 

 

14h40 Videoaula 

PORTUGUÊS CIÊNCIAS 
 

Apostila FTD – Módulo 3 – págs – 62 a 65 
(Uso dos pronomes pessoais, 

possessivos e demonstrativos). 

Apostila de Ciências – págs – 188 a 194 
(Dinâmica dos ecossistemas – 

Desequilíbrios ambientais). 

15h15 
Recreio 

Pausa para fazer um lanche, brincar e descansar. 

16h45 Estudo diário 

 
1- Apostila de Atividades Extras – pág – 141 (Arme as contas no caderno de tarefa). 

 
2- Apostila de Atividades Complementares (CIÊNCIAS)  págs – 78 a 80. 
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“Tua Palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho!” (Salmo 119, 105) 
 

 

Sexta – feira  - 17/09/2021 

HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 

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

14h Videoaula 

                     CIÊNCIAS HISTÓRIA 

Apostila de Ciências – págs – 195 a 201 
(Ecossistemas brasileiros). 

Apostila de História – págs – 244 a 250 
(Quem são os imigrantes de hoje?). 

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

15h30 INGLÊS Apostila de Inglês - páginas 68 e 69 - Lesson 4  

16h45 Estudo diário 

 
1- Roteiro de estudos para Avaliação de Ciências que faremos na 2ª feira – 20/09. 

Responda as questões do roteiro em seu caderno de tarefa. Bons estudos! 
 

2- Terminar a leitura do livro: “Histórias que nos contaram em Luanda”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


