
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS AULAS PARA O 
PERÍODO DE 04/05/2020 ATÉ 08/05/2020 

 
 

Olá querido(a) aluno(a)! 
 

Prontos para mais uma semana? 
É importante que realize suas atividades com responsabilidade e qualquer dúvida, 

pode entrar em contato comigo. 
Muitos estão realizando as tarefas com capricho e atenção e isso me deixa muito 

feliz. 
 
Atenção! 
 
Você precisa assistir aos vídeos que nós professores preparamos antes de 

realizar as atividades propostas de cada dia, sempre seguindo seu roteiro de estudos. 
 
Boa aula!  
Beijos e até breve. 

 
  Professora Brunelly – 4º ano “B” 

 

→  04/05/2020 – Segunda-feira  

 

●Videoaula na plataforma da Moderna Compartilha em ATIVIDADES. 

 

 Língua Portuguesa  

 

Em tempos de isolamento social nada melhor do que aprender brincando não é mesmo? 

Que tal uma produção textual diferente? 

Estudamos nas aulas anteriores sobre os mitos e o surgimento das estrelas. Para relembrar 
leia o trecho do texto:  
 
“Desde então, eles olham a terra lá do céu. No escuro da noite, brilham para sempre os 
olhos arregalados dos meninos. Foi assim que a noite acabou se enchendo de estrelas. 
São os olhos dos meninos. 

Reginaldo Prandi. Ilustração de Pedro Rafael. Contos e lendas da Amazônia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2011. 

 

1. Vamos fazer o experimento a seguir e iluminar sua casa de estrelas: 

Um presente dobradinho 

Que tal surpreender a família com um presentinho bem dobrado que se abre quando 

colocado na água? Gostou? Então, siga os passos! 



 

O que você vai precisar de: 

► uma folha de papel; 

► uma vasilha com água; 

►canetinha hidrocor; 

► tesoura sem ponta; 

► régua. 

 

Preparando uma estrela 

Na folha de papel, faça o desenho de uma estrela de cinco pontas que caiba dentro 

da sua vasilha com folga. Com a canetinha, escreva no miolo da estrela um pequeno verso, 

uma frase ou mesmo uma palavra que expresse seu carinho pela pessoa que você vai 

presentear. Dobre as cinco pontas da estrela para dentro. Em seguida, coloque a estrela 

dobradinha boiando na água e entregue para alguém da sua família. Em alguns segundos… 

Surpresa!!! 

 

Por que a dobradura se abre? 

O papel é feito de minúsculas fibras entrelaçadas, que só podem ser vistas com 

microscópios possantes. Quando o papel fica em contato com a água, esta é absorvida 

pelos espaços que ficam entre as fibras, um fenômeno conhecido como capilaridade. Ao 

absorver a água, o papel incha. Então, quando colocamos a estrela no copo, a água vai 

sendo “sugada” pelo papel e este vai inchando ligeiramente, o que faz com que as pontas se 

abram. 

Disponível em: <http://chc.org.br/acervo/um-presente-dobradinho-2/>. Acesso em: 10 set. 2019. 

 

2. Agora, depois de observar o que aconteceu, planeje e produza um texto para apresentar 

os resultados do experimento em uma folha de monobloco: 

 

 Matemática 

 

 Área de figuras planas 

1. Realizar as atividades no livro – páginas 154 e 155 

 

 

 



→ 05/05/2020 – Terça-feira 

●Videoaula na plataforma da Moderna Compartilha em ATIVIDADES. 

 

 Matemática 

 

 Acesse a sua BIBLIOTECA DE CLASSE e aprenda brincando com os recursos 

digitais.  

 

Eles estão no canto esquerdo da sua biblioteca em: PROJETO BURITI 4ª EDIÇÃO, 

depois clique em 4º ANO e em seguida NÚMEROS, quando concluir a atividade volte 

e clique em COMPRANDO MATERIAL ESCOLAR. 

 

 Língua Portuguesa 

 

 Leitura e interpretação do texto expositivo “Como nascem as estrelas” 

1. Realizar as atividades no livro – páginas 76, 77, 78 e 79 

 

 Ciências 

 

 Tecnologia e saúde  

 As vacinas 

 1. Realizar as atividades no livro – páginas 40 e 41. 

 

→ 06/05/2020 – Quarta-feira 

 

●Videoaula na plataforma da Moderna Compartilha em ATIVIDADES. 

 

 Língua Portuguesa 

 

 Dicionário: sinônimo e antônimo 

1. Realizar as atividades no livro – páginas 80, 81, 82 e 83. 

 

 Ciências 



 

 Tecnologia e saúde  

Os medicamentos e os equipamentos para diagnóstico 

1. Realizar as atividades no livro – páginas 42, 43, 44 e 45 

 Educação Física 

 

●Videoaula na plataforma da Moderna Compartilha em ATIVIDADES. 

 

TRABALHANDO AS HABILIDADES PERCEPTUAIS E COGNITIVAS. 

 

1) Atividade para fazer em uma folha à parte e depois colar no caderno de 

Educação Física. 

Ao ver uma imagem podemos imaginá-la de várias formas...então vamos criar. 

Procure em revistas, fotos, jornais entre outros que tiver disponível uma imagem bem 

interessante e  recorte-a onde desejar essa imagem. 

Cole essa parte da imagem em um papel a parte se possível branco, tipo A4, de caderno de 

desenho... e desenhe a parte que está faltando na imagem colada de acordo com sua 

imaginação. Você vai criar um cenário novo. 

Variações: 

Poderá utilizar a imagem só de animais, ou de uma parte de um animal e completando-a 

dentro de um cenário, ou da sua família num local que você imagina, etc... 

 

VAMOS BRINCAR.... 

 

2) CAMPO MINADO. 

2 participantes. 

1 venda. 

Pratinhos ou copinhos plásticos ou ainda outro material que tiver disponível em casa para se 

transformar em MINAS. 

Espalhe pelo chão os pratinhos descartáveis ou o outro material sugerido, vendar os olhos 

do companheiro que for brincar, ao sinal seu companheiro terá que ultrapassar o campo 

minado sem pisar nas minas do chão (pratinhos) orientado por alguém ou se preferir poderá 

tentar ultrapassar o campo sem orientação, na sorte. 

 

 

 



 Inglês 

 

●Atividade e videoaula na plataforma da Moderna Compartilha em ATIVIDADES. 

 

 

→ 07/05/2020 – Quinta-feira 

 

●Videoaula na plataforma da Moderna Compartilha em ATIVIDADES. 

 

 Língua Portuguesa 

 

 Desenvolvendo memórias 

 

Hora de interação com a família! Agora mais do que nunca, a sua família é parte da nossa 

escola.  

1. Brinque com o QUIZ e veja quem sabe mais. 

Divirtam-se!!! 

 

 

 

VOCÊ ME CONHECE BEM?! 

 PERGUNTAS/PREFERÊNCIAS: 

1. COR? 

2. PERSONAGEM / ARTISTA FAVORITA? 

3. MÚSICA? 

4. SÉRIE DE TV? 

5. LUGAR? 

6. COMIDA? 

7. BRINCADEIRA? 

8. VIAGEM? 

9. SONHO? 

10.AMIGO? 



 História 

 

 Fatos históricos no tempo 

1. Realizar as atividades no livro - páginas 18 e 19. 

 

 

 Educação Física 

●Videoaula na plataforma da Moderna Compartilha em ATIVIDADES. 

1ª atividade. Depois de pronto cole no caderno de educação física. Ok... 

 



 

VAMOS BRINCAR... 

1) Competição. 

2 participantes. 

2 rolos de papel higiênico. 

2 tampinhas de garrafa. 

Em um local cada participante com seu rolo de papel e sua tampinha deverão desenrolar o papel 

higiênico até o local demarcado na linha de inicio da brincadeira e sobre a ponta do papel higiênico 



deverá esta a tampinha, os participantes ao sinal de inicio da brincadeira deverão enrolar o papel 

higiênico com cuidado porém rápidos sem rasgar e sem deixar a tampinha cair, pois, se a tampinha 

cair, ou o papel rasgar o jogador poderá reiniciar o mais rápido possível até alguém conseguir 

ganhar.  

 

ÓTIMAS ATIVIDADES. 

 

 Ensino Religioso 

 

●Videoaula na plataforma da Moderna Compartilha em ATIVIDADES. 

Jeitos de ser: Crenças e práticas do Siquismo (Livro Pág-30 e 31) 

 Para melhor compreensão do tema: assista a videoaula e faça as atividades 

propostas. 

 

  As atividades propostas deverão ser respondidas em uma folha. (Lembre-se de 

colocar identificação, data e título do conteúdo).  

 

Atividades 

01) O Siquismo é uma religião que une aspecto de outras duas religiões: O hinduísmo e o 

Islamismo. Os Siquis acreditam que todos são iguais, nenhuma pessoa é melhor que a 

outra, por isso ajudar quem precisa é uma obrigação. 

Com base nas informações obtidas na Videoaula, descreva o que você entendeu sobre 

algumas características do Siquismo. 

 

A) Guru Nanak: 

B) Livro Sagrado: 

C) As religiões que originaram o Siquismo e suas características: 

 

02) Um dos pilares da cultura Sique é a humildade. Humildade é a capacidade de aprender 

com o outro, reconhecer que o outro pode contribuir em algum aspecto de nossa vida. 

A) De que maneira podemos praticar a humildade?  Faça um desenho que ilustre essa 

situação. 

Abraços 

Fique com Deus! 

Tia Monara 

 

 

 



 

→ 08/05/2020 – Sexta-feira 

 

●Videoaula na plataforma da Moderna Compartilha em ATIVIDADES. 

 

 Matemática / Arte 

1. Utilize uma folha de papel A4 na horizontal e faça um desenho geométrico. Escolha um 

tema e realize sua ilustração utilizando apenas geometria, como triângulo, quadrado, cubo, 

círculo entres outros.  

Não esqueça da margem e do seu nome. A atividade será exposta na escola, use diferentes 

materiais para confecção. 

Capriche! 

 

 Geografia 

 

 A divisão política do Brasil 

1. Realizar as atividades no livro – páginas 24 e 25. 

 

Para aprender mais! 

 

 Acesse o jogo no link e voe sobre todo o planisfério: 
http://www.escolagames.com.br/jogos/mapaMundi/?deviceType=computer 

 

 

Você é show! 

http://www.escolagames.com.br/jogos/mapaMundi/?deviceType=computer

