
Goiânia, 01 de junho  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

Plano de Aula para sEGUNDA- Feira  01\06 

                                                         Português  

  Conteúdo 

*Crônica Narrativa:Pelas lentes da História; 

*Uso da Vírgula; 

*Livro Literário; 

Atividades  

1-Ler : Giro de Textos da página : 14 

2-Ler e fazer a atividade da página : 15 , da seção: Pelas Lentes da 

História; 

3- Fazer as atividades sobre o uso da vírgula das páginas :16 e 17 

4-Fazer no livro : Atividades Complementares as páginas:4,5,e 6 ; 

5-Leia o livro Literário da página 18 a 23; 

                                                   arte 

  Conteúdo 

*Formas de esculpir: Modelagem 

Atividades  

1- Ler o texto das páginas : 43 e 44; 

2-Usando massinha de modelar ou argila faça a atividade proposta em 

seu livro na página: 44,  você deverá fotografar sua obra com o nome 

da obra e o seu nome e postar no nosso grupo; 

Observação: Essa atividade irá compor sua nota de arte, não deixe 

de apresentá-la. 



 

Goiânia,0 2  de junho  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

Plano de Aula para terça- Feira  02\06 

 

                                                    matemática 

Conteúdo 

*Perímetro de uma figura ; 

*Estimando comprimentos; 

*Pelas lentes da Geografia; 

Atividades  

1- Aula no Zoom ;Livro : Adotado Páginas: 80 a 83; 

2- Fazer no livro : Atividades Complementares as páginas: 38,39,40 e 

41; 

 

Livro Literário 

 

1-Leia o livro Literário da página 24 a 31; 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 03 de junho  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

Plano de Aula para QUARTA- Feira  03\06 

                                                    ciências 

 Conteúdo 

*Eu no mundo:Fermentação para fazer combustível; 

*Para organizar pensamento; 

Atividades 

1- Aula no Zoom ;Livro : Adotado Páginas: 158 a 163; 

2- Fazer no livro : Atividades Complementares as páginas: 66,67,68 e 

69; 

                                                   

                                                    Geografia 

Conteúdo 

*Pelas lentes da História: A dispersão dos seres humanos pelos 

continentes; 

*O Continente Americano; 

*Divisões do Continente Americano; 

 

Atividades 

1- Aula no Zoom ;Livro : Adotado Páginas: 236 a 240; 

2- Fazer no livro : Atividades Complementares as páginas: 96,97,98 e 

99; 

 

 

 



Goiânia, 04 de junho  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

Plano de Aula para QUinta- Feira  o4\06 

                                                    história 

 Conteúdo 

*O que há nos mares; 

*As Cartas Marítimas; 

*Nas profundezas dos mares; 

Atividades 

1- Aula no Zoom ;Livro : Adotado Páginas: 200 a 204; 

2- Fazer no livro : Atividades Complementares as páginas: 84,85 e 86; 

 

                                                    Matemática 

Conteúdo 

*O Quilograma e o grama 

Atividades 

1- Aula no Zoom ;Livro : Adotado Páginas: 84  a 86; 

2- Fazer no livro : Atividades Complementares as páginas: 42,43,44 e 

45; 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 05 de junho  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

Plano de Aula para sexta- Feira  05\06 

Produção de texto 

 Conteúdo 

*Crônica 

 Atividades 

1-Leia o texto a seguir ele é uma cônica; 

                                                                   COBRANÇA - Moacyr Scliar 

  Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para 

outro. Carregava um cartaz, cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes: "Aqui 

mora uma devedora inadimplente". 

 - Você não pode fazer isso comigo -protestou ela. 

 - Claro que posso -replicou ele.- Você comprou, não pagou. Você é uma devedora 

inadimplente. E eu sou cobrador. Por diversas vezes tentei lhe cobrar, você não 

pagou. 

 - Não paguei porque não tenho dinheiro. Esta crise... 

 - Já sei -ironizou ele.- Você vai me dizer que por causa daquele ataque lá em Nova 

York seus negócios ficaram prejudicados. Problema seu, ouviu? Problema seu. 

Meu problema é lhe cobrar. E é o que estou fazendo. 

 - Mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta... 

 - Negativo. Já usei todas as formas discretas que podia. Falei com você, expliquei, 

avisei. Nada. Você fazia de conta que nada tinha a ver com o assunto. Minha 

paciência foi se esgotando, até que não me restou outro recurso: vou ficar aqui, 

carregando este cartaz, até você saldar sua dívida. 

Neste momento começou a chuviscar. 

 - Você vai se molhar -advertiu ela.- Vai acabar ficando doente. 

Ele riu, amargo: 

 - E daí? Se você está preocupada com minha saúde, pague o que deve. 

 - Posso lhe dar um guarda-chuva... 

 - Não quero. Tenho de carregar o cartaz, não um guarda-chuva. 

 Ela agora estava irritada: 

 - Acabe com isso, Aristides, e venha para dentro. Afinal, você é meu marido, você 

mora aqui. 

 - Sou seu marido -retrucou ele- e você é minha mulher, mas eu sou cobrador 

profissional e você é devedora. Eu a avisei: não compre essa geladeira, eu não 

ganho o suficiente para pagar as prestações. Mas não, você não me ouviu. E agora 



o pessoal lá da empresa de cobrança quer o dinheiro. O que quer você que eu 

faça? Que perca o meu emprego? De jeito nenhum. Vou ficar aqui até você cumprir 

sua obrigação. 

  Chovia mais forte, agora. Borrada, a inscrição tornara-se ilegível. A ele, isso 

pouco importava: continuava andando de um lado para o outro, diante da casa, 

carregando o seu cartaz. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UMA CRÔNICA  

*Narração curta que descreve fatos da vida cotidiana.  

*Pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e/ou irônico.  

*Possui personagens comuns.  

*Segue um tempo cronológico determinado.  

*Linguagem simples. 

Interpretando o texto  

01. Qual é o tema central do texto lido?    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 02. Explique o que a personagem quis dizer com a seguinte frase: ”Mas você 

podia fazer isso de uma forma mais discreta”.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 03. “Acabe com isso, Aristides” - O que entendemos ao ler a expressão 

desatacada? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 04. Você acha que o autor escolheu um bom título para seu texto?Por quê?  

 05. Por que o cobrador insistia na cobrança?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

06. “Aqui mora uma devedora inadimplente”- A frase apresentada pode ser definida 

como fato ou opinião?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 07. Que tipo de linguagem apresenta o texto lido? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

08. A quem se referem as expressões em destaque em cada frase a seguir?   

(a) “Meu problema é lhe cobrar” → (b) “Posso lhe dar um guarda-chuva?” → 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

09. A atitude do cobrador é gerada por qual fato ocorrido no texto? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Produzindo texto 

1- Agora é sua vez, recrie a crônica acima, para isso você deve trocar os 

personagens, o objeto de compra, a ação do cobrador. Você deverá manter 

o tema : COBRANÇA ; 

 

 

                                                  Religião 

 Conteúdo 

*A melhor versão de si mesmo 

Atividades 

1-Assistir a vídeo aula; 

2-Leia  o texto das páginas: 18 e 19; 

3-Faça a atividade da página: 19 ,Moral da História;   

4-Resolva as atividades da página: 20 

5-Você já brincou muito de Pega-Pega na escola.Que tal uma atividades 
diferente?? Com certeza seus pais já brincaram muito de Pega-pega.Então vamos 
usar as questões da  página: 21  para descobrir como eles se divertiam,(você 
precisará fazer adaptações na perguntas) iremos fazer uma entrevista com eles.  

  *Pense como se você fosse repórter de um jornal ou de uma emissora de 
televisão: 

1º Apresente a pessoa que você vai entrevistar; 

2º Explique a pessoa o tipo de pergunta que você vai fazer; 



3º Depois de tudo organizado comece sua entrevista; 

*Grave sua entrevista e poste no nosso grupo, sempre lembrando que essas 
atividades irão compor sua nota. 
 
 

 


