
Goiânia, 31 de Agosto  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

 

Plano de Aula para sEGUNDA- Feira  31\08 

                                                         Português  

Português \Produção de texto 

Conteúdo 

*Leio e me transformo; 

* Estudo do Texto; 

*Revisão no caderno; 

Metodologia  

1-Assistir a Vídeo aula; 

2-Ler o texto: Módulo 3 Páginas: 24 a 25 

3-Fazer as atividades: Módulo 3 Páginas: 26 a 27 

Em Casa 

Passe as atividades a seguir para o caderno de português, faça o cabeçalho pule 3 

linhas copie e responda com capricho obedecendo as linhas caligráficas; 

1-Abra seu Módulo 3 Páginas: 24 a 25 e retire o que se pede: 

a-Três palavras: 

Monossílabas  

Dissílabas  

Trissílabas 

Polissílabas 

b- Duas palavras 

Oxítonas 

Paroxítonas 

Proparoxítonas 

c-Dois substantivos 



Simples 

Próprio 

Comum 

Primitivo 

Derivado 

d- Dois pronomes e classifique-os. 

2-Complete a cruzadinha com os coletivos: 

 

  

Verticais                           Horizontais 

1-Alunos                            a- Cabras 

2-Porcos                            b- Uvas 

3-Quadros                         c- Ônibus 

4-Montanhas                     d- Lobos 



5-Peixes                            e- Cães 

6-Camelos                        f- Plantas de uma região 

7-Chaves                          g- Pássaros 

                                                   Matemática 

Conteúdo 

*Rever o Módulo 2; 

*Multiplico e combino; 

*Desafio no caderno; 

Metodologia  

1-Assistir a vídeo aula; 

2-Fazer as Atividades: Módulo 3 Páginas: 78 a 83 

3-Abra uma folha nova em seu caderno, faça o cabeçalho, pule três linhas.  

 

                                           Desafio Matemático 

1-Carlos quer jogar futebol com os colegas, mas tem que encontrar o caminho para 

o campo.Resolva as operações e ajude Carlos,pintando apenas as bolas de futebol 

em que o resultado seja um número par. Arme e efetue as continhas depois pinte o 

caminho certo. 

                        Cole o desfio a seguir no seu caderno 

 



 

 

Geografia 

Conteúdo 

*Revisar o Módulo 2; 

*Trabalho de Geografia; 

Metodologia  

1-Revisar o Módulo 2, caso tenha dúvidas chamar a professora no Whatsapp, no 

período matutino; 

 

 



Goiânia, ______ de _______________  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz                       Série:4º A 

 

Trabalho de Geografia 

1-O mapa abaixo é o Mapa Político da América do Sul, nele estão faltando alguns 

países pesquise o nome destes países e complete os espaços em branco: 

 

  

2- Leia o trecho com atenção e responda: 

  Você aprendeu que por ser muito extenso no sentido Norte-Sul, o território 

brasileiro possuí uma grande diversidade de paisagens, podemos encontrar 

em nosso país paisagens de praias que permanecem ensolaradas na maior 

parte do ano, florestas densas, grandes fazendas de gado e cultivo de grãos, 

cidades com áreas densamente  povoadas,entre outras. 

a- Alguns dos exemplos de paisagem mencionadas no texto podem ser 

encontrados no município em que você mora? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



3-Enumere assim: (1) Para os países que não fazem fronteira com o Brasil. 

                              (2) Para os países que fazem fronteira com o Brasil. 

 

4- Siga as dicas e complete o diagrama da página seguinte com o nome 

de diferentes cargos referentes aos três poderes do governo brasileiro: 

Executivo, Legislativo e Judiciário. 

1. Principal cargo do Poder Executivo na esfera municipal. 

2. Principal cargo do Poder Executivo na esfera federal. 

3. Principal cargo do Poder Executivo na esfera estadual. 

4. Cargo do Poder Legislativo na esfera municipal. 

5. Cargo do Poder Judiciário. 

6. Cargo do Poder Legislativo federal ou estadual com mandato de 

quatro anos. 

7. Cargo do Poder Legislativo da esfera federal com mandato de oito 

anos. 

 



Goiânia,01 de setembro  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

 

Plano de Aula para terça- Feira  01\09 

Português  

Conteúdo 

*Correção da tarefa de casa; 

*Para organizar pensamento; 

*Livro Literário:Histórias que contaram em Luandra; 

Metodologia  

Aula no  

1-Fazer a correção da tarefa da aula anterior : Módulo 3 Páginas: 26 a 27; 

2-Ler e revisar com eles o conteúdo estudado: Módulo 3 Página: 27 

3-Fazer com eles o Mapa de Aprendizagem : Módulo 3 Página: 28 

4-Falar sobre o livro e ler o texto Como nasceram estas Historias Páginas: 07 e 08; 

5- Ler sobre os autores: Páginas: 40; 

6- Ditado no caderno de Português 

*Faça o cabeçalho com capricho no caderno de Português, pule 3 linhas e 

escreva Ditado de Frases. 

Em Casa 

1-Leia o livro literário: Histórias que contaram em Luandra, Páginas:8 a 21; 

2-Livro: Atividades Complementares Páginas:04 a 07 

                                                 Religião 

Conteúdo 

*O que diz o texto; 

*Trabalho de Ensino Religioso 

Metodologia 

Aula no  



1-Relembrar mais uma vez a importância das profissões e seu papel na sociedade. 

2-Fazer as atividades do: Livro: Empreendedorismo e Projeto de Vida Página:36 

2-Fazer um Quis de profissões valendo ponto para a Batalha Meninos x Meninas; 

Quis das Profissões  

1-Qual é a profissão em que quem a exerce trabalha recolhendo sacos de lixos 

das casas e jogando-os em um caminhão? 

2-Qual é a profissão em que o profissional trabalha, geralmente e 

3-Qual é a profissão em que quem a exerce é especializado e trabalha com 

pés? 

4-Como é chamado o profissional que trabalha em cemitérios, preparando as 

covas para os mortos serem enterrados? 

5-Como é chamado o homem que entrega pizzas e outras coisas de moto nas 

casas das pessoas? 

6-Como é chamada a pessoa que trabalha consertando computadores? 

7-Como é chamado o profissional que trabalha com desenhos de pessoas com 

traços exagerados, por exemplo, com dentes muito grandes, narizes muito 

largos, etc? 

8-Como é chamado o médico responsável por cuidar de crianças? 

9-Que nome recebe a pessoa que trabalha ensinando as outras? 

10-Que nome recebe a pessoas que planta os nossos alimentos? 

11-Qual o nome do profissional que cuida dos nossos dentes? 

12-Qual profissional nos ajuda diariamente nos serviços de casa? 

13-Que nome recebe o profissional que dirige os ônibus da nossa cidade? 

Em Casa 

1-Faça cabeçalho em seu caderno de Ensino Religioso, não se esqueça de 

pular 3 linhas e depois copie com capricho as questões do Quis e responda: 

 

 

 

 



Goiânia,02  de setembro  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

 

Plano de Aula para QUARTA- Feira  02\09 

                                                    Matemática  

 Conteúdo 

*Corrigir as tarefas de casa; 

*Problemas de contagem; 

Metodologia 

Aula no  

1-Fazer com eles a correção da tarefa de casa: Módulo 3 Páginas: 78 a 83; 

2-Pedir que façam o material complementar, para fazer as combinações; 

3-Fazer as atividades do Módulo 3 Páginas: 84 a 86; 

Em Casa- Lista de Matemática 

1-O álbum de Raul tem lugar para 93 figurinhas. Ele já colou 37. Quantas figurinhas 
faltam para Raul completar esse álbum? 

Cálculo                          Resposta  

2- Gabriel e Marcelo vendem picolés. Gabriel vendeu 23 picolés e Marcelo, 18. 
Quantos picolés Marcelo precisa vender para igualar a quantidade de picolés 
vendidos por Gabriel? 

Cálculo                          Resposta  

3- Raul leu 28 páginas de um livro que tem 67 páginas. Quantas páginas faltam 

para Raul terminar de ler esse livro? 

Cálculo                          Resposta  

 

4- No quadro a seguir estão representados 4 polígonos (um triângulo, dois 

quadriláteros e um hexágono) e 4 poliedros (um cubo, um prisma de base 

triangular, uma pirâmide de base quadrada e um prisma de base hexagonal. 

Registre o número de polígonos necessários para construir cada poliedro: 

(Recorte e cole em seu caderno o quadro) 



 

 

                                               história 

Conteúdo 

*Fazer revisão do Módulo 2 de História; 

*Povos indígenas; 

Metodologia 

Aula no  

1-Fazer a introdução do capítulo; 

2-Desafio Histórico: 

*Irei pedir que leiam antes da aula os textos do Módulo 3 Páginas: 208 a 216; 

Questões 

1-Por quais continentes os antepassados dos atuais povos indígenas passaram 

antes de chegar na América? 

2-Para se fixarem em um local o que eles observavam? 

3-Onde se espalharam os primeiros grupos humanos ao chegarem na América? 

4-Onde viviam os primeiros grupos humanos ao chegarem no Brasil? 

5-O que são paleoíndios? 

6-Como era composta a megafauna? 



7-Como viviam os índios brasileiros antes da chegada dos portugueses? 

8-Quais os tipos de moradias eles possuíam? 

9-O que são sambaquis? 

10-Quais povos indígenas possuíam moradias subterrâneas? 

11-Nas sociedades indígenas as atividades eram distribuídas entre homens e 

mulheres.Qual a função: 

a- Dos homens  

b- Das mulheres 

12-Na cultura indígena existem muitos festejos.Enumere-os. 

13-Na cultura indígena não havia o registro escrito.Como era transmitido o 

conhecimento sobre costumes,saberes e a história dos povos? 

Em Casa 

1-Faça cabeçalho em seu caderno de história, coloque como titulo Trabalho de 

História depois copie e responda as questões acima, faça com capricho pois 

valerá nota; 

 

Goiânia, 03 de setembro  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

 

   

 Plano de Aula para QUinta- Feira  03\09 

                                                   Ciências  

                                                 

Conteúdo 

*Desenhando a natureza; 

*Para organizar pensamento; 

*Trabalho de Ciências; 

Metodologia 

Aula no  



1-Faremos a leitura e relembraremos o conteúdo com o vídeo a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=rmXh9Gt3Jpc 

2-Iremos ler o texto do Módulo 3 Páginas: 168 e 167 e sublinharemos as partes 

importantes; 

3-Faremos as atividades do Módulo 3 Páginas: 167 e 172; 

4-Em grupo faremos o Mapa de aprendizagem do Módulo 3 Página: 173; 

Em Casa 

Recorte e cole no caderno o trabalho de ciências a seguir, não se esqueça de 

completar o cabeçalho; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, _____de ____________de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz             Série:4º A 

Aluno(a): ___________________________  Nota: ______ 

 Trabalho de Ciências 

Leia com atenção: 

  Sequenciar seres vivos em cadeias alimentares simples a partir da descrição dos 

hábitos alimentares de conjunto de seres vivos habitantes de um mesmo ambiente. 

Ao sequenciar os seres vivos em cadeias alimentares, é importante que os alunos 

conheçam os papéis dos seres vivos como produtores, consumidores e 

decompositores na cadeia alimentar dos ambientes aquáticos e terrestres, os 

alunos compreenderão que as espécies não vivem sozinhas e estabelecem 

relações de dependência para a preservação da biodiversidade.  

   Entenderá também o fluxo completo de energia e matéria a partir de montagens e 

representações de cadeias alimentares completas, destacando o sol no início e, em 

seu final, a ação dos decompositores. Também é de suma importância as plantas 

para os animais, mas muitas vezes os alunos não sabem explicar por que, 

principalmente, quando se pede exemplos concretos. 

1-  A cadeia alimentar possui um fluxo de energia, que começa nos produtores, que 

são as plantas, dirige-se aos consumidores, como os animais herbívoros e os 

carnívoros e chega aos decompositores, como fungos e as bactérias. Complete a 

cadeia alimentar com três consumidores. Planta > _______________ > 

_______________ > ______________ > fungos e bactérias 

2- Leia a tirinha sobre cadeia alimentar. 

 

 a-A tirinha mostra uma organização da cadeia alimentar. Ao se alimentar dos 

vegetais, os animais consomem o alimento que contém a energia necessária para 



a sua sobrevivência. O vegetal produz seu próprio alimento e o animal não produz 

seu alimento, dependendo dos vegetais. Os vegetais chamados os: 

(A) produtores.   (B) consumidores.  (C) predadores.   (D) decompositores. 

b- Observe as relações alimentares mostradas no esquema. O papel 

desempenhado pelo cavalo, pelo capim e pelos fungos nesta cadeia alimentar é  

(A) cavalo (produtor) – capim (consumidor) – fungos (decompositores). 

 (B) cavalo (produtor) – capim (decompositor) – fungos (consumidores). 

 (C) cavalo (consumidor) – capim (decompositor) – fungos (produtores).  

(D) cavalo (consumidor) – capim (produtor) – fungos (decompositores). 

3-Observe o desenho a seguir we responda as questões: 

 

a-Qual é o combustível que está sendo produzido e consumido? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b-Qual é o processo biológico envolvido em sua produção? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c- A partir de que tipo de matéria-prima ele pode ser obtido? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4- O uso de combustíveis fósseis em automóveis e outros veículos contribui para o 

aquecimento global. 

a) Que tipo de combustível pode ajudar a controlar o aquecimento global? Por quê? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



                                                  Geografia 

Conteúdo 

*A formação do povo brasileiro; 

*Formadores do povo;  

*Roda de leitura; 

Metodologia 

Aula no  

1-Assistir o vídeo a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=BUsJFsz8GQY 

2-Fazer a introdução do capitulo;Módulo 3 Páginas: 252 e 253; 

3-Ler os textos e debater com eles,chamando atenção para nossas características 

Módulo 3 Páginas: 254 e 257; 

4-Responder co eles oralmente as atividades das páginas: Módulo 3 Páginas: 

254,255 e 256 

Em Casa 

*Faça cabeçalho em seu caderno de geografia , lembre-se de pular três linhas,e 

com muito capricho passe para o caderno as atividades do: Módulo 3 Páginas: 

254,255 e 256; 

                                                   Matemática 

Conteúdo 

*Tabelas de dupla entrada; 

*Gráficos de barras duplas; 

Metodologia 

Aula no  

1-Fazer com eles as atividades no quadro; 

2-Usar as questões para fazer debate entre meninos e meninas; 

3- Módulo 3 Páginas: 87 e 91; 

Em Casa 

*Faça cabeçalho em seu caderno , pule três linhas ,copie e responda as 

questões a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=BUsJFsz8GQY


Trabalho de Matemática 

1- Em um sítio há 230 cisnes, 158 eram fêmeas. Quantos eram os machos dessa 

população? 

Cálculo                          Resposta  

2- Podemos representar essa população de cisnes usando o material dourado. 

 

Com quantos animais ficaria essa população se fosse: 

 a) aumentada em 5 unidades? _____  

b) diminuída em 3 dezenas? ________  

c) diminuída em 10 unidades? ________  

d) aumentada em 2 centenas? ______ 

3- Ajude Maria a chegar em sua casa completando as caixinhas vazias resolvendo 

a continha pedida. 

 

 



4- Os convidados da festa de Maria vieram de longe para o casamento. Agora 

dormiram na casa de seus pais. Como são muitas pessoas, eles conseguiram 

vários colchonetes. 

 

 

a) Quantos colchões estão empilhados? ____________  

b) 25 pessoas dormirão no quarto onde estão estes colchões empilhados. Quantos 

colchões faltam para que cada um destes 25 convidados possam dormir? 

____________________  

c) Cada colchão tem 12 cm de altura. Qual a altura que alcança cada pilha de 

colchões? _________ 

 

Goiânia, 04 de setembro  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

 

  Plano de Aula para sexta- Feira  04\09 

                                                  Arte 

Conteúdo 

*Rever o conteúdo; 

*Nos palcos da vida; 

Metodologia  

Aula no  

1- Revisar as Páginas: 70 a 72; 

2-Explorar imagem corporal; 



3-Trabalhar as questões da Página: 75, deixar que mostrem as emoções que 

podem transmitir com o corpo; 

4-Ler o texto e trabalhar o que é comunicação não verbal,Livro de Artes Páginas: 

74 a 77; 

5-Revisar as Páginas: 70 a 72; 

6-Fazer jogo de Mímica com eles,cada um poderá fazer algo para os colegas 

verem e adivinharem o que é; 

Em Casa 

1-Para essa tarefa você vai precisar de: 

*Tinta guache 

*Papel colorido 

*Prato descartável  

*Palito de dente 

Faremos uma releitura para isso fique sabendo: A releitura de uma obra de arte é 

a criação de uma nova obra, tendo como referência uma obra anterior para 

dar a essa nova obra outro sentido, acrescentando a ela um toque pessoal, 

de acordo com as próprias experiências. 

A arte da releitura será essa: 

 

 

Português \Produção de texto 

Conteúdo 

*Modo tutorial ativado; 



*Livro Literário; 

Produção de texto; 

Metodologia 

Aula no  

1-Iniciar a aula investigando se eles sabem o que é tutorial? 

*Deixar que falem sobre as experiências com tutorial; 

2-Fazer a abertura do capítulo; 

3-Fazer a Roda de Leitura do Módulo 3 Páginas: 32 e 35; 

4-Fazer as atividades do Módulo 3 Páginas: 36 a 38; 

Em Casa 

 Passe as atividades a seguir para o caderno de Português, pule três linhas e 

capriche na letra não se esqueça de respeitar as linhas caligráficas. 

Estudo do livro Literário: Histórias que nos contaram em Luandra  

1-Quais são os autores do livro? 

2-O texto descreve uma mulher grávida como ela era e o que fazia 

diariamente? 

3- O que é disanga? 

4-Em uma manha desesperada por não conseguir carregar a disanga o 

que ela fez? 

5-O que aconteceu após ela gritar? 

6-Como os animais da floresta reagiram ao ouvirem o caminhar de 

Dikish? 

8-O que Dikish disse a mulher quando percebeu que ela iria dar á luz? 

9-Como era a criança ao nascer e que nome ele recebeu? 

10-Como o garoto demonstrou ser desde cedo? 


