
Goiânia, 18 de maio  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

Plano de Aula para sEGUNDA- Feira  18\05 

                                                         Português  

  Conteúdo 

*Testemunhas dos fatos; 

*Leitura e Estudo do Texto; 

*Crônica Narrativa; 

*Linguagem Formal e Informal; 

 

Atividades 

1- Ler o texto das páginas: 8,9,10 e 11 (Módulo 2) 

2- Fazer as atividades páginas:12 e 13    

3-Assistir o Qr code da página: 13     

No caderno     

  Passe o texto a seguir para o caderno, copie com letra bonita e 

lembre-se de obedecer as linhas caligráficas e o traçado de cada 

letra;                

                                                 Pontuação     

Ponto final: Serve para indicar o final de uma frase 

Ex: Mariana adora ir ao cinema. 

Ponto de interrogação:Indica uma pergunta 

Ex: Você não quer passear comigo? 

Ponto de exclamação:Indica alegria, espanto, irritação, medo, tristeza 



Ex: Que delícia! Este bolo é maravilhoso                                 

Vírgula:Serve para indicar uma pequena pausa na leitura, separar 

elementos em uma frase e para separar o nome do lugar, na escrita de 

datas. 

Ex: Goiânia, 22 de fevereiro de 2009. 

Hoje vamos ao cinema, almoçar na casa de meus avós, ao parque de 

diversões, e ao teatro. 

Ponto e vírgula:Indica uma pausa maior que a vírgula 

Ex: Precisamos estudar bastante; essa semana teremos avaliações 

todos os dias. 

Dois pontos:São usados para: 

* Fazer explicações sobre algo: 

Ex: Gostaria de fazer algo diferente: viajar para a praia. 

* Indicar uma relação: 

Ex: No meu colégio há: quadra de esportes, piscina e salão de festas. 

* Indicar a fala de um personagem em um diálogo:                             

Ex: Mamãe disse: - Filho, tome cuidado! 

Reticências: 

São usadas para indicar uma interrupção de pensamento 

Ex: Eu gosto de você, mas... 

Aspas:Indicam a fala de outra pessoa no texto, servem para destacar 

pontos importantes como nomes estrangeiros, gírias, e outros. 

Ex: “As palavras são como os pássaros”, dizia um importante poeta. 

 

 

 



Arte     segunda feira  18\05 

Conteúdo 

*Formas de esculpir; 

Atividades 

1- Ler o texto das páginas:38,39 e 40; 

2-Ler o texto da página: 34, Pelas lentes da Matemática; 

3-Fazer a atividade número: 3 da página: 41 e número: 4 da página: 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 19 de maio  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

Plano de Aula para terça- Feira  19\05 

                                                    matemática 

  Conteúdo 

O que posso medir; 

*O metro e o centímetro; 

Atividades 

1- Assistir a vídeo aula; 

2- Fazer as atividades páginas: 72,73,74,75,76 e 77; (Módulo 2) 

3-Faça as atividades e se prepare para aula no Zoom, na quarta –feira; 

No caderno 

1-Passar o texto para o caderno; 

                                                  O metro 

   No Brasil, nós utilizamos algumas medidas principais e padronizadas, 
como o metro, mas também vemos usar com frequência o milímetro, o 
centímetro e o quilômetro.  
   As unidades que são menores que o metro são chamadas 
de submúltiplos do metro, e as unidades maiores são chamadas 
de múltiplos do metro. 
Os múltiplos do metro são: Quilômetro (Km)   
                                                Hectômetro (Hm) 
                                                Decâmetro (Dam) 
 
Os submúltiplos do metro são: Decímetro (Dm) 
                                                      Centímetro (Cm) 
                                                       Milímetro (Mm) 
 
Inglês- Vídeo aula online- Utilizaremos o livro.  
 



 

Goiânia, 20 de maio  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

Plano de Aula para QUARTA- Feira  20\05 

                                                    Produção de texto 

 Conteúdo 

*Giro de textos; 

Atividades 

1- Iremos adaptar a atividade da página 14, para esse momento, cada 

aluno irá pesquisar uma crônica, irá ler, estudar e preparar um vídeo 

curto sobre sua crônica que deverá postar no grupo da turma até dia 

22\05 

2-Depois irá imprimir a folha de produção e fará um resumo da sua 

crônica; 

                                                    Geografia 

Conteúdo 

*O Brasil e o mundo; 

Atividades 

1- Assistir a vídeo aula; 

2-Passar para o caderno as partes sublinhadas na página 234, lembre-

se de: 

 *Fazer cabeçalho  

 *Pular três linhas 

 *Escrever o título 

 *Copie com a letra bonita e capriche;  

2- Fazer as atividades da páginas: 235;  



No caderno 

Para quem não sublinhou... 

 

 



Goiânia, 21 de maio  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

Plano de Aula para QUinta- Feira  21\05 

                                                    história 

 Conteúdo 

*Descobrindo mares; 

*O tempo das navegações; 

Atividades 

1-Participar da aula no Zoom;  

2-Passar para o caderno as partes sublinhadas;(iremos sublinhar na 

aula do Zoom). 

Orientações 

*Para nossa aula no Zoom,faça uma leitura de reconhecimento das 

páginas:196 a 201; 

*Anote as curiosidades que você encontrar no texto e traga para 

nossa aula; 

                                                    Matemática 

Conteúdo 

*O Quilômetro  

Atividades 

1-Ver a vídeo aula; 

2-Fazer as atividades das páginas: 78 e 79; 

No caderno 

Orientações: 



*Faça cabeçalho; 

*Pule três linhas escreva: Em casa 

*Copie e responda a questão antes de passar para próxima , assim sua 

tarefa fica organizada; 

*Pule linha de um número para o outro; 

*Capriche na letra e na organização; 

Em casa 

1. Quantos centímetros faltam para completar um metro?        

 a-50 centímetros:  

 b-40 centímetros:  

 c-30 centímetros :  

 2-Comprei 2 metros de cetim. Minha irmã comprou o dobro. Quantos 
metros compramos juntos? 

    Cálculo                                         Resposta                

 3-Uma peça de tecido tem 20 metros. Quantos metros tem 8 peças 
iguais a essa? 

   Cálculo                                         Resposta                

 4-Comprei 36 metros de tecido para fazer 3 toalhas de mesa do 
mesmo tamanho. Quantos metros terá cada toalha? 

    Cálculo                                         Resposta         

        

 5- A rua da escola Rondon mede 46 metros. A rua da casa da Jéssica 
mede 34 metros. Quantos metros medem as duas ruas juntas? 

   Cálculo                                         Resposta                

  



6- Comprei 56 metros de tecido para fazer 4  cortinas do mesmo 
tamanho. Elas serão colocadas na sala de aula das minhas filhas. 
Quantos metros terá cada cortina? 

   Cálculo                                         Resposta   

7-Coloque um (x) no que pode ser  medido:

a. (    ) tecido                   b. (    ) estrada   

 c. (    )ruas                     d. (    ) feijão 

 e. (    ) muros                 f. (    ) linha

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 22 de maio  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

Plano de Aula para sexta- Feira  22\05 

                                                    ciências 

 Conteúdo 

*Uma ajuda do mundo microscópico 

*Fermentação; 

Atividades 

1-Assistir a vídeo aula; 

2-Ler o texto das páginas:152 a 156 

3-Atividades no caderno: 

Orientações 

*Faça cabeçalho; 

*Pule três linhas escreva: Em casa 

*Copie e responda a questão antes de passar para próxima , assim sua 

tarefa fica organizada; 

*Pule linha de um número para o outro; 

*Capriche na letra e na organização; 

Em Casa 

1-O que é fermentação? 

2-Qual a diferença entre os microrganismos e os seres humanos? 

3-Dê um exemplo de microrganismos fermentadores ou lácticos e fale 

sobre ele. 

4-O que são lactobacilos? 

5-Como as bactérias se reproduzem? 



Atividade divertida 

1-Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Njk8z5dhByQ 

2-O vídeo relata a história do pão, desde a antiguidade. Conta também 
da obtenção da farinha e das etapas de produção do pão na padaria. 
   Como atividade de casa, nesse tempo de quarentena que tal ir para a 
cozinha com a família, você pode usar a receita a seguir ou pesquisar 
outra e fazer. 
 
Pão caseiro 
 
• 2 copos e1/2 de água morna 
• 20 g de fermento biológico 
• 1 kg de farinha de trigo 
• 1 ovo 
• 1/2 copo de óleo 
• 1 colher de sopa de sal 
• 6 colheres de sopa de açúcar 
 
MODO DE FAZER 
 
  Morne a água em uma panela e despeje nela o fermento o açúcar e 7 
colheres de trigo 
  Cubra com um guardanapo e reserve por 10 minutos 
  Observe que virou uma esponja, agora acrescente o restante dos 
ingredientes e pouco a pouco vá colocando o trigo 
   Amasse a massa com as mãos até que fique bem macia e 
desgrudando das mãos 
  Coloque na panela cubra com o guardanapo e reserve por mais 10 
minutos 
  Unte a assadeira com margarina, divida a massa em 3 pedaços e 
enrole como preferir 
  Cubra a massa e coloque no sol por alguns minutos que ela crescerá 
bem 
  Em seguida é só assar em fogo baixo até que fique corada 
 
  Se você quiser pode filmar e postar no nosso grupo a sua 
experiência na cozinha com sua família; 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Njk8z5dhByQ


                                                    religião 

 Conteúdo 

*A melhor versão de si mesmo 

Atividades 

1-Assistir a vídeo aula; 

2-Leia novamente o texto das páginas: 14  e 15; 

3-Faça a atividade da página: 16   

4-Na página: 17 temos uma proposta de atividade diferente, leia como 

ela deve ser feita e realize a atividade; Peça para alguém fotografar 

você realizando a tarefa e coloque no nosso grupo. Lembre-se da 

regra de vida: 

 

“Sempre darei o meu melhor, espero que 

consiga ser hoje melhor do que fui ontem e 

amanhã melhor do que hoje...” 

 

 

 


