
4º Ano – 3ª semana 

CRONOGRAMA – 16 a 20/08/21 
Grupo 0 1 e 0 2                          

 

Segunda-feira - Início: 7h / Término: 10h 30min    

AULAS CONTEÚDO OBJETIVOS DA AULA ORIENTAÇÕES/ROTEIROS 
Matemática Divisão 

 

 

Resolver e elaborar problemas. Correção da página 118.  Atividade no caderno. 

Matemática Divisão 

 

Resolver e elaborar problemas. Correção da página 118.  Atividade no caderno..  

 
Inglês Unidade 05 – It’s time to wake up – my routine; 

To  be (Present Tense – Interrogative form) 

 

 

Intensificar a aprendizagem através das correções e atividade 

proposta. 

Aula Grupo 01 

A aula será ministrada com as correções das páginas 67 à 

70;  120 e 121; e orientações das atividades propostas - 

páginas 145 e 146 

Aula Grupo 02 – Plataforma Plurall 

A aula será ministrada com as correções das páginas - 67 à 

70;  120 e 121; e orientações das atividades propostas - 

páginas 145 e 146  

Religião Hábito 4 Pense Ganha-Ganha 

Hábito 15 Coragem e Consideração 

 

Descobrir o significado de coragem  Remota/Presencial 

Explicação do conteúdo e atividade págs. 36 e 37  

História Cap. 9- A cana-de-açúcar. Conhecer a valorização da cana na Europa. 

Esclarecer por quem eram realizados os trabalhos 

desenvolvidos nos engenhos. 

Aula na modalidade hibrida.  

Explicação do assunto por meio de aula presencial para o grupo 1. 

Explicação do assunto por meio de vídeo aula para o grupo 2. 

(Via Plataforma e ClassApp) 

terça-feira – Início:7h /Término:10h 30min           

AULAS    
História Cap. 9- A cana-de-açúcar. Compreender o assunto estudado por meio de atividades. Aula na modalidade hibrida. 



Grupo 1- Realizar atividade proposta pelo livro em casa (páginas 

88 e 89)  

Grupo 2- Realizar atividade proposta pelo livro em sala. ( 

páginas 88 e 89) 
 

Ciências Cap. 11- Função das folhas: respiração, transpiração 

e fotossíntese. 

Entender e conhecer os três processos nos quais são importantes 

para a vida das plantas. 
Aula na modalidade hibrida. 

Explicação do assunto por meio de aula presencial para o grupo 2. 

Explicação do assunto por meio de vídeo aula para o grupo 1. 

(Via Plataforma e ClassApp) 

 

 

Geografia Un3 Os meios de transporte e de comunicação 

Cap. 6 Os meios de transporte  

O trânsito 

Descobrir a importância de se respeitar as regras de trânsito  Remota/Presencial 

Correção das págs. 218 a 221 

Produção Cap. 6 Narrativa de ficção científica 

Produção relâmpago: atividade de 

retextualização  

Ler poema de ficção científica Remota/Presencial 

Leitura e produção da pág. 75  

Gramática  

 

Unidade 3: Classificação e flexão de palavras 

Capítulo 19 – Ortografia: za, ze, zi, zo, zu; az, 

ez, iz, oz, uz  

 

 

 

 Intensificar a aprendizagem; 

 Compreender a ortografia sobre a família do za e 

az. 

 

 

Aula explicativa sobre ortografia conforme conteúdo 

proposto via plataforma plurall e presencialmente para 

os que estão no sistema híbrido. 

Atividade do livro página 152 e 153. 

 
 
 

Quarta-feira - Início: 7h / Término: 10h 30min         

AULAS CONTEÚDO OBJETIVOS DA AULA ORIENTAÇÕES/ROTEIROS 
Matemática Divisão. 

 

Resolver e elaborar problemas. Correção da atividade do caderno enviada dia 16/08.   

Recreação  Jogos e brincadeiras - Bambolê 
 

Trabalhar a coordenação motora básica, lateralidade, atenção e 

concentração, equilíbrio e ouvir comandos. 
Presencial 

Os alunos de aula remota – assistir na plataforma 



Gramática  

 

Unidade 3: Classificação e flexão de palavras 

Capítulo 19 – Grau do substantivo: 

aumentativo e diminutivo. 

 

 

 

 

 Intensificar a aprendizagem; 

 Compreender o grau do substantivo; 

 Diferenciar o grau do substantivo.  

 

 

 

Correção da atividade do livro página 152 e 153. 

 

    Aula explicativa sobre grau do substantivo via plataforma 

(observar link) e presencialmente. 

 Desenvolver a atividade da página 156 à 158. 

 

 

Gramática  

Unidade 3: Classificação e flexão de palavras 

Capítulo 19 – Ortografia: -inho / -inha,  

-zinho / -zinha. 

 

 

 

 

 

 Intensificar a aprendizagem; 

 Compreender a diferença entre –inho (a) e –zinho 

(a);  

 Diferenciar quanto às regras ortográficas.  

 

 

Aula explicativa sobre a ortografia proposta na 

plataforma plural e presencialmente para os que estão no 

sistema híbrido. 

 

Atividade do livro página 159. 

 
Produção Cap. 6 Narrativa de ficção científica 

Explorando o tema... pesquisa e exposição 

interplanetária 

Ler e interpretar histórias de ficção científica Remota/Presencial 

Leitura e exploração do tema. Págs. 78 e 79. 

Quinta-feira - Início: 7h / Término: 10h 30min        

AULAS CONTEÚDO OBJETIVOS DA AULA ORIENTAÇÕES/ROTEIROS 
Matemática Divisão 

 

 

Resolver e elaborar problemas. Explicação das páginas 119 a 122 e responder as 

páginas 121 e 122. 

Matemática Divisão 

 

 

Resolver e elaborar problemas. Explicação das páginas 119 a 122 e responder as 

páginas 121 e 122. 

Gramática  

Unidade 3: Classificação e flexão de palavras 

 Capítulo 19 – Grau do substantivo: 

aumentativo e diminutivo. 

 

 

 Verificar a aprendizagem; 

 Aprofundar o conhecimento; 

 

 Correção da atividade da página 156 à 159 em 

anexo na plataforma plurall e via classapp e 

presencialmente para os alunos que estão no sistema 



 Ortografia: -inho / -inha,  

-zinho / -zinha. 

 

 Intensificar a aprendizagem. 

 
híbrido. 

 Vídeos complementares sobre grau do 

substantivo. 

 

 
Ciências Cap. 11- Função das folhas: respiração, transpiração 

e fotossíntese. 

Aprofundar conhecimentos dos assuntos estudados. Aula na modalidade hibrida. 

Grupo 1- Realizar atividade proposta pelo livro em casa (páginas 

104 e 105)  

Grupo 2- Realizar atividade proposta pelo livro em sala. (páginas 

104 e 105) 
 

Ciências Cap. 11- Função das folhas: respiração, transpiração 
e fotossíntese. 

Aprofundar conhecimentos dos assuntos estudados. Aula na modalidade hibrida. 
Grupo 1- Realizar atividade proposta pelo livro em casa (páginas 

104 e 105)  

Grupo 2- Realizar atividade proposta pelo livro em sala. (páginas 

104 e 105) 
 

Sexta-feira - Início: 7h / Término: 10h 30min    

AULAS CONTEÚDO OBJETI VOS DA AULA ORIENTAÇÕES/ROTEIROS 

Geografia Cap. 6 Os meios de transporte 

O trânsito 

Descobrir a importância de se respeitar as regras de trânsito Remota  

Atividade xerocopiada  

História Cap. 9- A cana-de-açúcar. Verificar a aprendizagem. Aula remota para todos os alunos. 
Correção de atividades solicitadas do livro das páginas 88 e 89. 

 

Artes Você em ação! Aprofundar conhecimentos sobre o assunto estudado sobre 

fotografias. 
Aula remota para todos os alunos. 

Realize as atividades propostas pelo livro das páginas 69, 70 e 71.  

Para realizar a página 69, lei antes a página 68. 

Ciências Cap. 11- Função das folhas: respiração, transpiração 

e fotossíntese. 

Aprofundar conhecimentos sobre o assunto estudado sobre a 

função das folhas.  
Aula remota para todos os alunos. 

Correção de atividades solicitadas do livro das páginas 104 e 105. 

 

Geografia Cap. 6 Os meios de transporte Reforçar conteúdo por meio de atividade Remota  



  Continuação da atividade 

Seguem abaixo algumas informações: 

As vídeo aulas das professoras serão postadas na Plataforma Plurall e o link no ClassApp. 
Os vídeos complementares das aulas serão postados na Plataforma Plurall, ou ClassApp.  
Os alunos que optaram em assistir as aulas em casa podem pegar as atividades na escola e devolver respondidas na data estipulada pelo professor. 
As professoras já estão solicitando a leitura dos livros paradidáticos. 

 
 


