
 

Goiânia,29 de setembro  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

 

Plano de Aula para SEGUNDA- Feira  28\09 

Avaliação de Geografia 

  Em casa 

1-Atividades extra de Matemática em anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia,29 de setembro  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

 

Plano de Aula para terça- Feira  29\09 

Português  

Conteúdo 

*Revisão no caderno 

Metodologia  

1- Aula no  

2-Rever com eles o conteúdo da prova no caderno; 

No caderno 

1-Destaque a sílaba tônica, separe as sílabas e classifique-as: 

 

2-Reescreva as frases, substituindo as palavras sublinhadas pelo 

pronome pessoal correspondente: 

a) Cláudia gosta muito de estudar. 
      
b) As mulheres rodearam a criancinha. 
    
c) Os estudantes participaram da festa. 

      
d) Mauro é o melhor advogado da cidade. 
 

4- Reescreva as frases abaixo, completando-as com o pronome EU ou 
MIM. 
a) Vovô deu dinheiro para____ comprar figurinhas. 



b) Aquelas flores são para ____ 

c) O tênis preto é para _____ jogar futebol. 
d) Este caderno é para _____ fazer redações. 
 

3) Reescreva as frases, substituindo os termos sublinhados pelo 
pronome pessoal oblíquo correspondente. Observe a terminação dos 
verbos. 

(RECORTE O QUADRO E COLE NO CADERNO) 

 

a-Vou pagar o empregado. 
. 
b-Mário cortou a grama. 
 
c- Resolveram os problemas. 
 
d-Vou chamar a menina. 
 

 4-Circule os substantivos Primitivos e sublinhe os substantivos  
Derivados: 
 

LIVRO – SAPATO – FERRO – PEDRA – FERREIRO  PADARIA – PEDREIRO – 

LIVREIRO – PÃO – PEDRADA  SAPATEIRO – LIVRARIA 

Em Casa 

1-Livro de Atividades Complementares Páginas: 17 a 21 

                                                Ciências 

Conteúdo 

*A Dinâmica dos Ecossistemas  

Metodologia 



1- Aula no  

2- Ler os textos das Páginas: 192 e 193 do Módulo 3; 

3-Pedir que leiam o texto e expliquem o que entenderam; 

3-Sublinhar as partes importantes; 

Em Casa 

1-Livro de Atividades Complementares Páginas: 78 a 81; 

Em casa 

1-Atividades extra de Matemática em anexo. 

 

  Em casa 

1-Atividades extra de Matemática em anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 30 de setembro  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

 

Plano de Aula para QUARTA- Feira  30\09 

                                                    Matemática  

 Conteúdo 

*Igualdades; 

*Sequências  Numéricas; 

*Pelas lentes das Ciências; 

*Para organizar o Pensamento;  

Metodologia 

Aula no  

1- Fazer com eles um teatro com as falas do Módulo 3 da Página:124 

e resolver os exercícios; 

2-Explicar o que é a sequência numérica e fazer as atividades da 

Página: 125  do Módulo 3; 

3-Ler a seção Pelas lentes das Ciências Páginas: 126 e 127  do 

Módulo 3; 

Em Casa 

1-Para organizar o Pensamento Páginas: 128 e 129 do Módulo 3; 

No caderno 

*Passe as atividades a seguir para o caderno,faça o cabeçalho, 

pule três linhas e copie com capricho. 

1-Arme e resolva: 

a-99x44=  

b-9517x8=  



c-8438x5=  

d-7119x4=  

e-925:5=  

f-436:3= 

g-400:4=  

h-723:4= 

i-4567+245=  

j-290+107=  

k-56259+5656=  

l-600+67=  

m-6780-2343=  

n-3765-1333=  

o-3834-1235=  

p-2945-1070=  

2-Minha tia tem 45 anos e sua filha tem 12 anos. Quantos anos minha 

tia tinha quando minha prima nasceu? 

Cálculo                                   Resposta 

 

                                               história 

Conteúdo 

*A escravidão como comércio; 

*A travessia do Atlântico; 

*Trabalho e  Resistência; 

Metodologia 



Aula no  

1-Fazer com eles a leitura dos textos e ir sublinhando as partes 

importantes, cada um deverá explicar o parágrafo que leu, das 

Páginas: 228 a 231 do Módulo 3; 

Em Casa 

1-Passe as atividades das Páginas: 229 e 231 do Módulo 3; para o 

caderno,faça o cabeçalho,pule três linhas e copie com capricho. 

             Caso tenha dúvida releia os textos novamente. 

 

  Em casa 

1-Atividades extra de Matemática em anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 01 de outubro  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

 

 Plano de Aula para QUinta- Feira  01\10 

                                                   Ciências  

Conteúdo 

*Desequilíbrios ambientais; 

*Ecossistemas Brasileiros; 

*Experimentoteca; 

Metodologia 

Aula no  

1-Ler o texto , sublinhar as partes importantes das Páginas: 194 a 197 

do Módulo 3; 

2- Fazer as atividades das Páginas: 200 e 201 do Módulo 3; 

Em Casa 

1- Fazer a seção Experimentoteca Páginas: 198 e 199 do Módulo 3. 

Registrar em vídeos seu experimento; 

2-Livro de Atividades Complementares Páginas: 82 a 84; 

 

                                                  Geografia 

Conteúdo 

*A População Brasileira; 

Metodologia 

Aula no  

1-Fazer a introdução do capítulo das Páginas: 276 e 277 do Módulo 3; 



2-Ler os textos com eles e cada um deverá explicar o que leu das 

Páginas: 278 a 281 do Módulo 3; 

Em Casa 

1-Livro de Atividades Complementares Páginas: 104 e 105; 

2-Passe as atividades das Páginas: 278 e 281 do Módulo 3; para o 

caderno,faça o cabeçalho,pule três linhas e copie com capricho. 

             Caso tenha dúvida releia os textos novamente. 

 

                                                   Matemática 

Conteúdo 

*Vejo Simetrias; 

*Eixo de Simetria; 

Metodologia 

Aula no  

1-Fazer com eles as atividades de simetria das Páginas: 130 a 137 do 

Módulo 3; 

2-Durante as explicações falar sobre as partes do nosso corpo que 

são simétricas; 

 Em Casa 

1-Livro de Atividades Complementares Páginas: 49 a 53; 

  Em casa 

1-Atividades extra de Matemática em anexo. 

 

 

 



Goiânia, 02 de outubro  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

 

  Plano de Aula para sexta- Feira  02\10 

                                                  Arte 

Conteúdo 

*Os Primeiros Escritores de peças; 

*Uma história e várias formas de ler ; 

Metodologia  

Aula no  

*Para a  aula de arte após o intervalo deveremos voltar 

transformados; 

1-Falar sobre os primeiros escritores e a importância do teatro na 

história da humanidade; 

2-Explicar as Páginas:101a 105; 

Em Casa 

1-Faça a atividade proposta na página 106; Registre em foto sua 

atividade; 

2-Matemática na Arte: Simetria  

Complete a imagem para que ela fique simétrica; 

 



Português \Produção de texto 

Conteúdo 

* Leio e me transformo; 

*Para Organizar o Pensamento; 

*Amarre as pontas; 

Metodologia  

1- Aula no   

2- Fazer com eles a leitura da tirinha e relembrar como se faz um 

boleto,Página: 67 do Módulo 3; 

3-Amarre as pontas fazer com eles em forma de debate a seção 

Amarre as pontas, Página: 70 a 74 do Módulo 3; 

Em Casa 

1- Fazer a seção:Para Organizar o Pensamento, das Páginas: 68 e 69 

do Módulo 3; 

2-Livro de Atividades Complementares Páginas: 22 a 25; 

 

 

 


