
PLANEJAMENTO de 23/03/2020 à 03/04/2020 

 Professoras Brunelly  – 4º ano   “B” 

23/03 – Segunda – feira 

Língua Portuguesa 

● Moderna Compartilha – BIBLIOTECA DE CLASSE: apreciação do 

vídeo Coronavírus. 

● Listagem dos principais cuidados quando se trata de 

microorganismos causadores de doenças – registre na folha de 

monobloco. (para auxiliá-lo na produção de texto) 

Informática 

● Ordens e classes dos numerais 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/conhecendo-a-ordem-dos-
numeros.htm 
https://www.estudamos.com.br/classe_dos_numeros/sistema_de_n
umeracao_decimal_1.php 
https://www.estudamos.com.br/classe_dos_numeros/sistema_de_n
umeracao_decimal_2.php 
https://www.estudamos.com.br/classe_dos_numeros/sistema_de_n
umeracao_decimal_5.php 
 

24/03 – Terça – feira  

Língua Portuguesa 

● ATIVIDADE: Em uma folha de papel A4, elabore uma história em 

quadrinhos sobre o Coronavírus. Utilize as informações que você  

recebeu e capriche! 

Observe as onomatopéias e balões de fala para produzir a sua HQ: 

 

 

 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/conhecendo-a-ordem-dos-numeros.htm
https://escolakids.uol.com.br/matematica/conhecendo-a-ordem-dos-numeros.htm
https://www.estudamos.com.br/classe_dos_numeros/sistema_de_numeracao_decimal_1.php
https://www.estudamos.com.br/classe_dos_numeros/sistema_de_numeracao_decimal_1.php
https://www.estudamos.com.br/classe_dos_numeros/sistema_de_numeracao_decimal_2.php
https://www.estudamos.com.br/classe_dos_numeros/sistema_de_numeracao_decimal_2.php
https://www.estudamos.com.br/classe_dos_numeros/sistema_de_numeracao_decimal_5.php
https://www.estudamos.com.br/classe_dos_numeros/sistema_de_numeracao_decimal_5.php


Matemática 

● Moderna Compartilha – ATIVIDADE: RESOLVENDO 
DIFERENTES SITUAÇÕES. 

 

 

 

25/03 – Quarta – feira 

Matemática 

● Copie os desafios a seguir em uma folha avulsa de caneta azul e 

resolva-os a lápis com muita atenção. 

1)    Em uma caixa há 45 limões. Quantos limões caberão em 3 
caixas. 

 2)    Antonio tem 6 dezenas de bolas de gude e seu irmão tem 
quádruplo. Quantas bolas de gude têm o irmão de Antonio? 

3)    Gabriela tem 20 sacos, com 5 balas em cada um. Quantas 
balas Gabriela têm ao todo? 

  4)    Uma costureira comprou 8 peças de tecidos, com 30 metros 
cada uma. Quantos metros de tecidos a costureira comprou? 

  5)    Em uma sala há 5 prateleiras com 168 livros cada uma. 
Quantos livros há na sala? 

 

 

Língua Portuguesa 

● Moderna Compartilha – ATIVIDADE: Produção textual de Conto 

● Moderna Compartilha – BIBLIOTECA DE CLASSE: Contos 

 

 

 

 



Inglês 

● Em uma folha avulsa copie e responda as questões a seguir. 

1) Complete as frases abaixo usando HE, SHE ou IT.  

2) __________is my bike                              

3) ______ is running                        

4) _________ is  skating                

 

2)  MARQUE T  PARA AS FRASES VERDADEIRAS E F PARA AS 
FRASES FALSAS: 
 
a) (    ) Usamos Can para falar de habilidades 
b  (    ) Play volleyball é jogado com os pés.  
c) (    ) Usamos He para falar sobre “ela” 
d) (    ) Usamos she para falar sobre “ela” 
e) (    )Usamos It para falar  de objetos/ animais 
 
3) Observe a imagem abaixo e responda as questões com can ou 
can’t 

 
a) Can Leo ride a bike? 

b) Can Anna play baseball? 

c) Can Luk play tennis? 

d) Can Luke play baseball? 



26/03 – Quinta – feira 

Língua Portuguesa 

● Moderna Compartilha – FÓRUM: Propaganda 

 

Educação Física 

● Leia o texto HISTÓRIA DOS ESPORTES NO BRASIL que se 
encontra no site www.notaalta.espm.br.  Após a leitura, faça um 
comentário em uma folha avulsa sobre o assunto lido. Capriche. 

● Estudar os principais acidentes domésticos e como evitá-los 
(primeiros socorros). 

 

27/03 – Sexta – feira  

 

 

Ensino Religioso 

● Nesta Campanha da Fraternidade, somos convidados ao cuidado 
e compromisso com a vida, cuidando um dos outros e também se 
comprometendo com a criação. Com base nos estudos realizados, 
leia o hino da Campanha da Fraternidade 2020 e produza uma 
ilustração representando o seu cuidado com a criação. 

 

Arte 

Observe a obra a seguir de Tarsila do Amaral e faça uma releitura: 
(utilize uma folha de papel A4) 

 

 

 

http://www.notaalta.espm.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

Tarsila do Amaral (1886-1973) foi uma pintora e desenhista 
brasileira. O quadro "Abaporu" pintado em 1928 é sua obra mais 
conhecida. Junto com os escritores Oswald de Andrade e Raul 
Bopp, lançou o movimento "Antropofágico", que foi o mais radical 
de todos os movimentos do período Modernista. 

 

 

30/03 – Segunda – feira  

Língua Portuguesa 

● Ortografia R/RR 

→ Em uma folha avulsa, copie a atividade a seguir de caneta azul e 

responda a lápis.  

1)Treinando palavras com R e RR. 

  



 

2)- Em uma outra folha avulsa, pesquise, recorte, cole e leia 10 

palavras com R e 10 palavras com RR. 

 

Informática 

Adição e subtração até centena de milhar 

https://www.estudamos.com.br/adicao/contas-adicao-1.php 
https://www.estudamos.com.br/adicao/contas-adicao-2.php 
https://www.estudamos.com.br/subtracao/contas-subtracao-1.php 
https://www.estudamos.com.br/subtracao/contas-subtracao-2.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.estudamos.com.br/adicao/contas-adicao-1.php
https://www.estudamos.com.br/adicao/contas-adicao-2.php
https://www.estudamos.com.br/subtracao/contas-subtracao-1.php
https://www.estudamos.com.br/subtracao/contas-subtracao-2.php


 

31/03 – Terça – feira 

Ciências 

Observe a imagem de a célula a seguir: 

A maioria 
das células possui 

três partes principais: a 
membrana, o citoplasma e 
o núcleo.A 

membrana celular (ou 
membrana plasmática) é 
como a pele da célula. O 
citoplasma exerce 

muitas funções para 
manter a célula viva. O 
núcleo pode ser 
considerado o cérebro 
da célula. 

 

 

*Assista o vídeo na biblioteca de classe: Células. 

*Em uma folha de monobloco faça um resumo sobre o conteúdo 
estudado – células. 

 

Matemática 

Em uma folha de monobloco registre as respostas das atividades a 

seguir: 

 

1) Observe as sequências abaixo e marque (C) para ordem 
crescente e (D) para ordem decrescente: 
 
A) (    )40,45,50,55,60,70,75,80,85,90… 
B) (    )39,38,37,36,35,34… 
C) (    )541,514,452,415,154,145… 
D) (    )01,03 05,07,09,11… 
  



2) Escreva em ordem decrescente os números de 80 a 100. 
  
3) Escreva em ordem crescente os números de 100 a 120. 
  
4) Organize os números abaixo em ordem decrescente: 
6863, 1150, 8066, 6851, 1147, 8365 
  
5) Organize os números abaixo em forma crescente: 
12.520, 4.325, 5.321, 3.111, 2.098, 1.112 
 
6) Elabore um problema matemático envolvendo adição e 
subtração. 
 

 

 

01/04 – Quarta – feira 

Inglês 

Faça uma pesquisa sobre os seguintes esportes: Basebol e Hóquei 
e produza um pequeno texto relacionado ao assunto. 

 

Educação Física 

Assita ao vídeo no Youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=pny-EaqDPVM  e em seguida 
em uma folha a parte, relacione as partes do corpo humano que são 
mais utilizadas no handebol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pny-EaqDPVM


 

02/04 – Quinta – feira 

Ensino Religioso 

Leia o texto a seguir e responda as questões em uma folha. 

O DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO 

Serrob 

 

Diálogo inter-religioso é a busca do entendimento entre pessoas de 

diferentes religiões. 

A gente aprende a dialogar dialogando. 

Assim o diálogo inter-religioso é uma possibilidade para conhecer o 

diferente e construir o respeito mútuo.  

Dialogar com o outro não é discutir agressivamente, nem querer 

convencer o outro que a minha religião, igreja, cultura ou ponto de 

vista é melhor, mas é uma atitude de valorização do outro nas suas 

diferenças sem julgamento e sem preconceito. 

A capacidade de abertura ao diálogo inter-religioso é uma 

possibilidade de construção da paz e da amizade entre pessoas de 

diferentes culturas e religiões. 

 

Atividades 

1.     Responda de acordo com o texto acima: 
a) O que é diálogo inter-religioso? 
b) O diálogo inter-religioso é uma possibilidade para quê? 
c) O que significa dialogar com o outro? 
d) O diálogo inter-religioso é uma possibilidade para construção do 
quê? 
 
2.  Pesquise o significado destas palavras: 
Diálogo: 
Religião: 
Igreja: 
 
3. Ilustre com desenhos o texto acima e depois comente o que você 
conseguiu representar. 

 

 



História 

A origem dos seres humanos gera inúmeras divergências. Inúmeras 
origens são apontadas em decorrência das respostas dadas à 
pergunta: de onde viemos? Ou talvez: como surgimos? 

Faça uma pesquisa relacionada ao tema e elabore um texto com 
um resumo das informações que você encontrou. (use uma folha de 
monobloco para registro). 

 

 

 

03/04 – Sexta – feira 

Geografia 

Observe o planisfério e leia os conteúdos nas páginas: 12 e 13 no 
seu livro digital no site MODERNA, em seguida responda em uma 
folha de monobloco. 

a. Quantos continentes estão representados no mapa? Quais são 
eles? 

b. Em qual desses continentes localiza-se o Brasil? 

c. Quantos e quais são os oceanos que banham a América? 

d. Faça uma pesquisa sobre os países afetados pelo Coronavírus e 
faça um breve resumo sobre as principais medidas para combater a 
propagação dessa pandemia. 

 

 

Matemática 

● Moderna Compartilha – ATIVIDADE: Tabuada de multiplicação. 

 

 

 

 



Arte 

O artista plástico Ivan Cruz nasceu em 1947 nos subúrbios do 
Rio de Janeiro e brincava pela ruas do seu bairro como toda 
criança. 

Apesar de amante da Arte, enveredou-se pelo caminho do 
Direito e se formou em 1970, mas nunca deixando de lado a 
pintura, o que mostrou frequentando a Sociedade Brasileira de 
Belas Artes nos anos 60 e visitas constantes ao MAM e ao Museu 
Nacional de Belas Artes. Em 1978 trocou o sucesso financeiro do 
Rio pela beleza natural de Cabo Frio onde o sol, o mar e a natureza 
frutos contagiaram seu espírito. 

Ivan Cruz baseia seu trabalho na fase que criou: “A criança 
que não brinca não é feliz, ao adulto que quando criança não 
brincou, falta-lhe um pedaço no coração”. 

 

 Faça a leitura da obra e converse com sua família sobre as 

brincadeiras que mais gostavam quando eram da sua idade. 

 Utilize uma folha de papel confeccione o seu avião e brinque na sua 

casa com sua família. 

 

Bom trabalho! 

Cuide de sua saúde e 
até breve. 

Um abraço de sua 
professora 


