
 

 PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS AULAS PARA O 
PERÍODO DE 27/04 Á 30/04 

 
 
 

Olá querido(a) aluno(a)! 
 

Como vocês estão? Espero que todos estejam bem! 
Um bom tempo se passou desde o último dia que nos vimos, mas não me 

esqueci de nenhum de vocês e nem das atividades preparadas por mim. 
Percebi que muitos realizaram as tarefas com capricho e atenção e isso me 

deixou muito feliz, pois todas essas tarefas são preparadas com muito amor. 
Essas semanas têm coisas novas para aprender, então realizem suas 

atividades com responsabilidade e qualquer dúvida, pode entrar em contato 
comigo. 

Essa  semana usaremos nossos livros. Quem não pegou ainda, pode buscar 
no colégio. 

Lembrando que todas as atividades realizadas nesse período  SERÃO 
RETOMADAS E CORRIGIDAS QUANDO RETORNARMOS.  

Estou com muitas saudades de todos e contando os minutos para 
retornarmos. 

 
Professora  Patricia – 4º ano “A” 

   

→  27/04/2020 – Segunda-feira  

●Assistir a videoaula referente a este dia na plataforma da Moderna 

Compartilha em ATIVIDADES. 

Língua Portuguesa 

Leitura e interpretação do mito “As estrelas nos olhos dos meninos” 

Livro – páginas 64 à 68 

 

Matemática 

Perímetro de uma figura 

Livro – páginas 148 à 151 

 

 



→ 28/04/2020 – Terça-feira 

●Assistir a videoaula referente a este dia na plataforma da Moderna 

Compartilha em ATIVIDADES. 

Língua Portuguesa 

Ortografia 

Divisão silábica dos encontros CT, DJ, GN, PC, PÇ, PN, PS, PT e TM 

Livro – páginas 48 à 50 

 

História 

Tempo histórico 

Livro – 10 à 15 ( fazer a leitura do conteúdo e realizar as atividades ) 

 

→ 29/04/2020 – Quarta-feira 

●Assistir a videoaula referente a este dia na plataforma da Moderna 

Compartilha em ATIVIDADES. 

Matemática 

Pratique mais! 

Livro – páginas 150 e 151 

 

Ciências 

Os microrganismos e a saúde 

Livro – páginas 34 e 35 

 

Inglês 

Atividade e Videoaula de inglês na plataforma Moderna Compartilha em 

ATIVIDADES. 

 

 



→ 30/04/2020 – Quinta-feira 

●Assistir a videoaula referente a este dia na plataforma da Moderna 

Compartilha em AITIVIDADES. 

Ciências 

Picada de insetos 

Livro – páginas 36 à 39 

 

Geografia 

A extensão territorial e os limites do Brasil 

Livro – páginas 20 à 23 

 

Educação Física 

ALFABETO DA EDUCAÇÃO FISICA. 

ATIVIDADE : TREINAMENTO FUNCIONAL. 

1-SOLETRE SEU PRIMEIRO E SEGUNDO NOME, ANOTE AS ATIVIDADES NA ORDEM QUE 

ESTÁ ORGANIZADO NO QUADRO E REALIZE O TREINAMENTO  DE ACORDO COM CADA 

LETRA, SE DESEJAR PODERÁ UTILIZAR O TERCEIRO  NOME TAMBEM SE DESEJAR E 

TIVER. 

2-FAÇA DE ACORDO COM SEU RITMO. 

3-OS INTERVALOS DEVERÃO SER CURTOS ENTRE OS EXERCÍCIOS. 

4-AO TÉRMINO DEITE NO CHÃO ELEVANDO AS PERNAS E ABRAÇE- AS 

E SEGURE POR ALGUNS SEGUNDOS. 

 

A 10 repetições: cabeça, ombro, joelho e pé. 

B 10 abdominais. 

C 10 polichinelos 

D (25 repetições) corridinha parada com elevação do 
calcanhar. 

E 10 saltos, teto solo (agachar e saltar). 

F Pular 10 x com o pé direito e 10 x com esquerdo. 



G (25 repetições) corridinha parada com elevação 
dos joelhos. 

H 10 agachamentos com braços 
estendidos.(estabilizar coluna) 

 

I 

(contar até 30.)encostados na parede simulando 
sentar na cadeira. 

J 10 flexões. 

K 20 polichinelos com braços a frente. 

L 10 abdominais. 

M (contar até 30) parada de braços, estabilizando a 
coluna. 

N 10 saltos, teto solo.(agachar e saltar) 

O (contar até 15) andar agachados sem ajuda das 
mãos. 

P 20 repetições: cabeça, ombro, joelho e pé. 

Q 10 agachamentos com braços estendidos, 
estabilizando coluna. 

R (contar até 30) encostados na parede simulando 
sentar na cadeira. 

S (25 repetições) corridinha parada com elevação do 
calcanhar. 

T 30 repetições deslocamento lateral( 
direito/esquerdo) 

U 15 abdominais. 

W (contar até 30) andar agachados sem ajuda das 
mãos. 

X 15 flexões. 

Y 30 polichinelos com mãos ao alto. 

Z Pular 20 x com o pé direito e 20 x com esquerdo. 

PARABÉNS RELAXE E DESCANSE 

 

6- QUANDO VOLTARMOS,I QUERER OUVIR TODOS OS COMENTÁRIOS E AVALIAÇÃO DE 

VOCES. 

Bom treino... 

Tia Sônia 



Ensino Religioso 

Unidade 2: Humildade (Desejo de ser Sábio) 

Nesta unidade refletiremos sobre o tema humildade a partir do relato bíblico do rei Salomão e de 

seu filho Roboão. Salomão desejou ser sábio, mas a Roboão faltou humildade. Ele buscou 

conselhos errados para governar a nação. 

 Para melhor compreensão do tema: leia o texto a seguir, assista a videoaula e faça 

as atividades propostas. 

Dois reis e a sabedoria 

Com suas vitórias e conquistas, Davi trouxe paz para todo o reino. Quando os dias de Davi foram 

chegando ao fim, ele falou para seu filho Salomão: 

__ Está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso! E faça com todo o seu coração 

e com toda a sua alma tudo o que o Senhor Deus manda __ o velho rei aconselhou. 

Então seu filho se tornou rei. Certa noite, Salomão estava dormindo,quando,em seu sonho, Deus 

veio falar com ele e lhe perguntou: __ O que você quer que eu lhe dê? 

__ Salomão respondeu: __ O seu imenso amor acompanhou toda a vida de meu pai, e o Senhor 

prometeu que seu filho governaria no lugar dele. Agora, aqui estou eu, mas sou muito jovem e 

não sei como governar esse povo tão numeroso. Por isso, este é o meu pedido: dê-me sabedoria 

para que eu possa governar o Seu povo com justiça! 

Deus gostou do pedido de Salomão e disse:__ Já que você me pediu sabedoria para governar 

bem, em vez de me pedir riquezas ou vida longa, eu vou lhe dar o coração sábio que me pediu. E 

também vou lhe dar o que não me pediu: as riquezas e a paz no seu reino. Se você for fiel a mim, 

terá uma vida longa e feliz. E assim aconteceu. Salomão foi um rei muito sábio e muito rico. Seu 

reino prosperou. Ele escreveu livros de provérbios e sabedoria, construiu um enorme palácio e 

um templo ara as pessoas adorarem a Deus. Durante quarenta anos, governou as doze tribos de 

Israel, e houve paz por todo seu reino. 

Mas o tempo passou, Salomão envelheceu, e chegou a hora de entregar a trono para seu filho, 

Roboão. Quando Roboão se tornou rei, vieram representantes das doze tribos de Israel para 

conversar com ele e fazer um pedido. Eles disseram: __ Durante o reinado do seu pai, Salomão, 

tivemos de trabalhar muito e sem descanso para construir todas as obras que ele nos mandou 

fazer. Agora, nós pedimos a você que alivie o nosso trabalho e seremos seus súditos com alegria! 

Roboão consultou os conselheiros do reino sobre o que deveria fazer. Eles lhe disseram para 

atender ao pedido e aliviar o trabalho, pois assim agradaria ao povo. Mas Roboão fez pouco caso 

do sábio conselho. Perguntou aos jovens, seus amigos. E eles lhe responderam: Não ligue para 

as reclamações deles! Não seja fraco! Diga que, se achavam a vida difícil com Salomão, ainda 

não viram nada!  E exija muito mais deles! 

Roboão gostou desse conselho e respondeu daquela maneira ao povo. Imediatamente, todos se 

revoltaram! Ficaram com muita raiva das palavras duras de Roboão, foram embora e coroaram 

outro rei no lugar dele! Ficaram tão descontentes que o reino se dividiu em dois: dez tribos 

formaram o Reino de Israel, e apenas as duas restantes continuaram com Roboão como rei, no 

Reino de Judá. 

 O objetivo desta unidade é demonstrar que Deus é sabedoria. Uma atitude humilde nos 

coloca diante de Deus, prontos a ouvir. Para nos relacionarmos com Deus, precisamos 



perceber que não somos autossuficientes. É preciso reconhecer que nossa inteligência e 

nossos esforços têm limite e que não temos controle sobre tudo 

 

Atividades 

 As atividades propostas deverão ser respondidas em uma folha frente e verso. 

(Lembre-se de colocar identificação, data e título da unidade). 

 

 

01) Conhecemos a história de dois reis que sucederam o rei Davi: Salomão e Roboão. Cada um 

procurou encontrar a maneira certa para viver e governar o povo de Israel. 

 

A) Descreva como foi à maneira de cada um governar o seu povo. 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

B) Em sua opinião, qual rei agiu corretamente? Explique. 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

C) Qual ensinamento podemos aprender com a leitura desse texto? 

______________________________________________________________________________ 

 

02) Nesta unidade refletimos sobre a humildade, um valor muito importante para nós Cristãos.  

A) Explique com suas palavras o que é ser humilde. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

B) O mundo esta vivenciando um momento muito difícil, causado pela Pandemia do Coronavírus 

(Covid-19). Sabemos que nesse momento precisamos de mais atitudes de bondade e humildade 

com o próximo. Pesquise e cole imagens que demostram pessoas praticando esses valores. E 

em seguida elabore uma frase de apoio a todas as pessoas que sofrem nesse momento. 

(Monte um pequeno cartaz no verso da folha). 

  

Abraços! 

 Fique com Deus! 

 Tia Monara 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 


