
 

Goiânia,03 de novembro  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

 

Plano de Aula para terça- Feira  03\11 

Português  

Conteúdo 

*Giro de textos; 

*Refletindo sobre a linguagem; 

*Correção da tarefa de casa; 

Metodologia  

Aula no  

1-Fazer a correção da tarefa de casa do Módulo 4 Páginas: 38 a 41; 

2-Fazer com eles a leitura e explicar o texto do Módulo 4 Páginas: 42 e 

43; 

3-Fazer as atividades do Módulo 4 Páginas: 44 a 45; 

Em Casa 

1-Fazer as atividades do Módulo 4 Páginas: 46 e 47; 

2-No caderno: 

*Faça cabeçalho em seu caderno, pule 3 linhas e copie as tarefas a 

seguir com bastante capricho,não deixe de seguir as linhas 

caligráficas; 

Atividades 

1-Recorte 10 verbos em cada tempo a seguir e cole no caderno: 

Presente 

Passado ou Pretérito 

futuro 



                                                 Religião 

Conteúdo 

*Mesada,semanada e empeendedorismo; 

Metodologia 

Aula no  

1-Ler com eles e debater;Deixar que falem sobre o uso das próprias 

mesadas; 

Textos:Livro de Empreendedorismo Páginas: 46 e 47; 

Em Casa 

1-Livro de Empreendedorismo Páginas: 48 e 49; 

*No caderno FAÇA cabeçalho,pule 3 linhas  

1-Pesquise no site: https://www.ctrlplay.com.br/veja-10-criancas-

empreendedoras-que-ja-fazem-sucesso-desde-cedo/  e copie no seu 

caderno o nome e o que fazem as10 crianças empreendedoras que já 

fazem sucesso no mundo.Valor (1,0) 

                                                HISTÓRIA 

Conteúdo 

*A seca de 195 

*Para Organizar Pensamento; 

Metodologia 

Aula no  

1-Explicar o que foi a seca de 1915 e quais os fatores físicos que 

provocam a seca e quais as conseqüências do Módulo 4 Páginas: 240 

e 241; 

2-Fazer a correção do livro de Atividades Complementares  Páginas: 

72 a 76; 

 

 

https://www.ctrlplay.com.br/veja-10-criancas-empreendedoras-que-ja-fazem-sucesso-desde-cedo/
https://www.ctrlplay.com.br/veja-10-criancas-empreendedoras-que-ja-fazem-sucesso-desde-cedo/


Em Casa 

1- Fazer as atividades  do livro de Atividades Complementares  

Páginas: 77 e 78; 

*No caderno FAÇA cabeçalho,pule 3 linhas  

1-Pesquise no site a seguir: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/por-

que-nordeste-seco.htm , Por que no Nordeste há seca? 

Em seu caderno coloque o titulo e copie o texto que responde a 

pergunta acima; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/por-que-nordeste-seco.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/por-que-nordeste-seco.htm
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Plano de Aula para QUARTA- Feira  04\11 

                                                    Matemática  

 Conteúdo 

*Numero decimal; 

Metodologia 

Aula no  

1-Explicar para eles o que é numero decimal no quadro e como se faz 

a representação dos mesmos; 

2-Explicar a abertura do capitulo do Módulo 4 Páginas: 114 e 115; 

3-Fazer as atividades do Módulo 4 Páginas: 116 a 120; 

Em Casa- Lista de Matemática 

Passe as atividades seguir para o caderno ,faça cabeçalho e não se 

esqueça de pular 3 linhas; 

1-Faça como eu: 

 

 



2-Represente os números decimais no quadro: 

 

0,438 0,260 0,013 1,9 

0,7 1,057 1,035 13,06 

38,245 0,03 5,306 4,5 

 

                (RECORTE O QUADRO E COLE NO CADERNO) 

 

                                              

                                               cIÊNCIAS 

Conteúdo 



*O ciclo da lua; 

*Roda de leitura; 

Metodologia 

Aula no  

1-Fazer a introdução do capitulo do Módulo 4 Páginas: 200 a 201; 

2-Fazer a leitura dos textos e explicar do Módulo 4 Páginas: 202 a 203; 

3-Fazer as atividades do Módulo 4 Página: 203 ; 

Em Casa 

1-Pesquisa na internet: 

*Quais são as fases da Lua  

*O que são eclipses? 

*Desenhe as fases da Lua 

 

                                                  Geografia 

Conteúdo 

*Cordilheira dos Andes 

*Para organizar os pensamentos; 

Metodologia 

Aula no  

1-Ler o texto e explicar sobre a Cordilheira dos Andes do Módulo 4 

Página: 275; 

2-Fazer a seção: Para organizar os pensamentos do Módulo 4 

Páginas: 276 e 277; 

Em Casa 

*Passe as atividades a seguir para o caderno,não se esqueça de 

fazer cabeçalho e pular 3 linhas. 



 CRUZADINHA - SETORES ECONÔMICOS 

1 - Extrativismo correspondente à coleta de produtos retirados da 
natureza. 

2 - Todos os processos para a obtenção de produtos, bens e serviços 
destinados a suprir nossas necessidades. 

3 - Atividades de coleta de produtos de origem animal, vegetal ou 
mineral. 

4 - Setor econômico em que os indivíduos vão retirar os elementos da 
natureza. 

5 - Atividade que consiste na compra e na venda de bens. 

6 - Setor econômico responsável pela transformação das matérias-
primas em produtos industrializados. 

7 - Conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas. 

8 - Termo usado para associar os substantivos agricultura e 
pecuária. 

9 - Atividade econômica que satisfaz a uma necessidade, sem assumir 
a forma de um bem material. 

10 - Criação de animais para produzir alimentos e materiais para 
fabricar roupas, sapatos e outros utensílios. 

11 - Extrativismo correspondente à exploração de recursos minerais 
do subsolo. 

12 - Construção de obras como casas, edifícios, pontes, barragens, 
estradas, aeroportos e outras infraestruturas. 

13 - Extrativismo correspondente à captura de animais em seu habitat. 

14 - Setor econômico onde ocorrem as transações comerciais e as 
ofertas de serviço. 

15 - Atividade econômica que transforma matéria-prima em produtos 
comercializáveis. 

 
RECORTE A CRUZADINHA E COLE EM SEU CADERNO 
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 Plano de Aula para QUinta- Feira  05\11 

                                                   Ciências  

Conteúdo 

*A Lua e seus eclipses; 

Metodologia 

Aula no  

1-Ler os textos e sublinhar as partes mais importantes, do Módulo 4 

Páginas: 204 e 205; 

2-Fazer as correções do livro de Atividades Complementares  Páginas: 

58 a 63; 

Em Casa 

1-Fazer as atividades do livro de Atividades Complementares  Páginas: 

64 a 66; 

                                            história 

Conteúdo 

*O Brasil e os brasileiros hoje; 

*Somos muitos; 

*Construção do espaço brasileiro; 

Metodologia 

Aula no  

1-Fazer a introdução do capitulo do Módulo 4 Páginas: 242 e 243; 

2-Ler os textos e fazer as atividades do Módulo 4 Páginas: 244 a 247; 

3-Sublinhar as partes mais importantes; 



Em Casa 

1-Fazer as atividades  do livro de Atividades Complementares  

Páginas: 79 e 80; 

                                     

                                        Matemática 

Conteúdo 

*Sistema Monetário Brasileiro; 

*Pelas Lentes da História; 

*Milésimos; 

Metodologia 

Aula no  

1-Apresentar as cédulas de nosso dinheiro para eles; 

2-Brincar de fazer troco com eles; 

3-Fazer as atividades do Módulo 4 Páginas: 121 a 125; 

Em Casa 

1-Fazer as atividades do livro de Atividades Complementares  Páginas: 

42 a 45; 
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  Plano de Aula para sexta- Feira  06\11 

                                                  Arte 

Conteúdo 

*Negocio da Arte 

*Quanta vale uma obra? 

*Arte Degenerada? 

*Uma obra que não feita para ser “de Arte” 

Metodologia      

Aula no  

1-Debater com eles os textos e fazer a leitura deles; 

2-Livro de Arte Páginas:147 a 151; 

3-Fazer as atividades de Arte Páginas:152; 

Em Casa 

1-Leia o texto a seguir: 

O que é Mosaico? 
 

    O mosaico é uma arte decorativa milenar que reúne pequenas peças 

de diversas cores para formar uma grande figura. Do grego, o termo 

mosaico (mouseîn) é relativo às musas. 

  Representam a colagem próxima de pequenas peças, formando um 

efeito visual (seja um desenho, figura, representação) que envolve 

organização, combinação de cores, de materiais e de figuras 

geométricas, além de criatividade e paciência. 



  Até hoje o mosaico é utilizado nas artes e pode ser formado por 

diversos tipos de materiais (tesselas) em formatos distintos: pedaços 

de vidro, plástico, papel, cerâmica, porcelana, pedras preciosas, 

mármore, granito, marfim, grãos, miçangas, conchas, azulejos, 

ladrilhos, dentre outros. 

Em casa 

1-Usando os papéis coloridos crie um mosaico, antes observe os 

exemplos a seguir; 

     

                     Pode usar e abusar da sua criatividade!!!!! 

Português \Produção de texto 

Conteúdo 

*Eu,escritor 

Metodologia  

Aula no  

1-Ler os textos explicar; 

2-Sugerir que estudemos o ECA novamente; 

3-Fazer a leitura do Módulo 4 Páginas: 121 a 125; 

Em Casa 

1-Criar uma peça de teatro com qualquer tema da literatura infantil, na 

folha de produção; 

 


