
ATIVIDADES 
ESCOLA SÃO MIGUEL

4° ANO



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

ENSINO RELIGIOSO 4º ANO  SÔNIA MEIRELES

Período do ano Carga horária semanal

3º TRIMESTRE 2020  1H/A

Aula 1 / dia:    08/12/20                                               

Base Nacional curricular

Competências específicas  4

Unidade temática Crenças religiosas e filosofias de vida

Objetos do conhecimento Ideia(s) de divindade(s)

Habilidade desenvolvida (EF04ER07) Reconhecer e respeitar as ideias de 
divindades de diferentes manifestações e 
tradições religiosas.

Conteúdo trabalhado BNCC





Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

REDAÇÃO 4º ANO  SÔNIA MEIRELES 

Período do ano Carga horária semanal

3º TRIMESTRE 2020  1H/A

Aula 1 / dia:  11/12/20                                                 

Base Nacional curricular

Competências específicas  2/3

Unidade temática Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)

Objetos do conhecimento Compreensão em leitura

Habilidade desenvolvida (EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia,
cartas pessoais de reclamação, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo 
com as convenções do gênero carta e 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto.

Conteúdo trabalhado Carta enigmática





Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

PORTUGUÊS 4º ANO  SÔNIA MEIRELES

Período do ano Carga horária semanal

3ºTRIMESTRE 2020  5H/A

Aula 1 / dia: 07/12/2020                                                  

Base Nacional curricular

Competências específicas 2/3

Unidade temática Análise linguística/semiótica (Ortografização)

Objetos do conhecimento Forma de composição dos textos 
Adequação do texto às normas de escrita

Habilidade desenvolvida (EF04LP24) Identificar e reproduzir, em seu 
formato, tabelas, diagramas e gráficos em 
relatórios de observação e pesquisa, como forma 
de apresentação de dados e informações.

Conteúdo trabalhado Ortografia 



Aula 2 / dia: 07/12/2020       

Base Nacional curricular

Unidade temática Análise linguística/semiótica (Ortografização)

Objetos do conhecimento Forma de composição dos textos 
Adequação do texto às normas de escrita

Habilidade desenvolvida (EF04LP24) Identificar e reproduzir, em seu 
formato, tabelas, diagramas e gráficos em 
relatórios de observação e pesquisa, como forma 
de apresentação de dados e informações.

Conteúdo trabalhado Ortografia 



Aula 3 / dia:  09/12/2020      

Base Nacional curricular

Unidade temática Análise linguística/semiótica (Ortografização)

Objetos do conhecimento Forma de composição dos textos 
Adequação do texto às normas de escrita

Habilidade desenvolvida (EF04LP24) Identificar e reproduzir, em seu 
formato, tabelas, diagramas e gráficos em 
relatórios de observação e pesquisa, como forma 
de apresentação de dados e informações.

Conteúdo trabalhado Ortografia 

Aula 4 / dia: 11/12/2020       



Base Nacional curricular

Unidade temática Análise linguística/semiótica (Ortografização)

Objetos do conhecimento Forma de composição dos textos 
Adequação do texto às normas de escrita

Habilidade desenvolvida (EF04LP24) Identificar e reproduzir, em seu 
formato, tabelas, diagramas e gráficos em 
relatórios de observação e pesquisa, como forma 
de apresentação de dados e informações.

Conteúdo trabalhado Ortografia 



Aula 5 / dia:  11/12/2020      

Base Nacional curricular

Unidade temática Análise linguística/semiótica (Ortografização)

Objetos do conhecimento Forma de composição dos textos 
Adequação do texto às normas de escrita

Habilidade desenvolvida (EF04LP24) Identificar e reproduzir, em seu 
formato, tabelas, diagramas e gráficos em 
relatórios de observação e pesquisa, como forma 
de apresentação de dados e informações.

Conteúdo trabalhado Ortografia 



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

MATEMÁTICA 4º ANO  SÔNIA MEIRELES

Período do ano Carga horária semanal

3º TRIMESTRE 2020  6H/A

Aula 1 / dia:  07/12/2020                                                 

Base Nacional curricular

Competências específicas  3/4

Unidade temática Números 

Objetos do conhecimento Propriedades das operações para o 
desenvolvimento de diferentes estratégias de 
cálculo com números naturais.

Habilidade desenvolvida (EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e 
subtração, bem como entre multiplicação e 
divisão, para ampliar as estratégias de cálculo.

Conteúdo trabalhado Cálculos 

Aula 2 / dia:   07/12/2020     



Base Nacional curricular

Unidade temática Números 

Objetos do conhecimento Propriedades das operações para o 
desenvolvimento de diferentes estratégias de 
cálculo com números naturais.

Habilidade desenvolvida (EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e 
subtração, bem como entre multiplicação e 
divisão, para ampliar as estratégias de cálculo.

Conteúdo trabalhado Cálculos 

Aula 3 / dia: 08/12/2020       



Base Nacional curricular

Unidade temática Números 

Objetos do conhecimento Propriedades das operações para o 
desenvolvimento de diferentes estratégias de 
cálculo com números naturais.

Habilidade desenvolvida (EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e 
subtração, bem como entre multiplicação e 
divisão, para ampliar as estratégias de cálculo.

Conteúdo trabalhado Cálculos 

Aula 4 / dia:  08/12/2020      



Base Nacional curricular

Unidade temática Números 

Objetos do conhecimento Propriedades das operações para o 
desenvolvimento de diferentes estratégias de 
cálculo com números naturais.

Habilidade desenvolvida (EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e 
subtração, bem como entre multiplicação e 
divisão, para ampliar as estratégias de cálculo.

Conteúdo trabalhado Cálculos 

Aula 5 / dia:      11/12/2020  



Base Nacional curricular

Unidade temática Números 

Objetos do conhecimento Propriedades das operações para o 
desenvolvimento de diferentes estratégias de 
cálculo com números naturais.

Habilidade desenvolvida (EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e 
subtração, bem como entre multiplicação e 
divisão, para ampliar as estratégias de cálculo.

Conteúdo trabalhado Cálculos 

Aula 6/ dia: 11/12/2020       



Base Nacional curricular

Unidade temática Números 

Objetos do conhecimento Propriedades das operações para o 
desenvolvimento de diferentes estratégias de 
cálculo com números naturais.

Habilidade desenvolvida (EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e 
subtração, bem como entre multiplicação e 
divisão, para ampliar as estratégias de cálculo.

Conteúdo trabalhado Cálculos 

Resolva os problemas:



Escola Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

História 4º ano Fernanda

Período do ano Carga horária semanal

3º Trimestre 2h/a

Aula 1 / dia: dezembro

Base Nacional curricular

Competências específicas(numerar ao lado) Não consta na BNCC

Unidade temática Não consta na BNCC

Objetos do conhecimento Não consta na BNCC

Habilidade desenvolvida Não consta na BNCC

Conteúdo trabalhado Símbolos do RS

Copia no caderno:

SÍMBOLOS DO RIO GRANDE DO SUL

Os símbolos oficiais do Rio Grande do Sul são: o Hino, a Bandeira e o Brasão de Armas. 
Outros símbolos foram instituídos através de leis. São eles: o Cavalo Crioulo, a flor Brinco-de-
Princesa, a planta Marcela ou Macela, a ave Quero-quero, a Erva-mate, a bebida Chimarrão, a 
comida Churrasco e a Estátua do Laçador.



Pesquisa o Hino Rio-grandense e copia em seu caderno.



Escola Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Geografia 4º ano Vinicius

Período do ano Carga horária semanal

2º trimestre 3h/a

Aula 1 e 2 / dia: 10/12/2020

Base Nacional curricular

Competências específicas(numerar ao lado) 3

Unidade temática Mundo do trabalho

Objetos do conhecimento Produção, circulação e consumo

Habilidade desenvolvida (EF04GE08) Descrever e discutir o 
processo de produção (transformação de 
matérias primas), circulação e consumo de
diferentes produtos.

Conteúdo trabalhado Recursos naturais e desenvolvimento 
sustentável

Bom dia gurizada!  Hoje vamos seguir pensando em formas de preservar nosso planeta
Terra. 

Uma das principais formas de reduzir a retirada de matéria prima  da natureza e ao mesmo
tempo evitar que grandes quantidades de lixo sejam jogadas na natureza é a reciclagem.

Observe a imagem abaixo e veja o tempo que cada uma das  coisas que jogamos fora leva
para desaparecer na natureza.



Agora vamos exercitar o que aprendemos! Marque quais coisas podemos reciclar em cada uma
das lixeiras na figura:





Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

EDUCAÇÃO FÍSICA 4º ANO  SÔNIA MEIRELES

Período do ano Carga horária semanal

3º TRIMESTRE 2020  2H/A

Aula 1 / dia:  08/12/2020                                                 

Base Nacional curricular

Competências específicas  1

Unidade temática Ginásticas

Objetos do conhecimento Ginástica geral

Habilidade desenvolvida (EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma 
coletiva, combinações de diferentes elementos da
ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, 
rotações, acrobacias, com e sem materiais), 
propondo coreografias com diferentes temas do 
cotidiano.

Conteúdo trabalhado Ginástica

Atividade física regular
A atividade física regular é essencial e de grande benefício para o controle do diabe-
tes e de condições associadas como a hipertensão arterial, a obesidade, a hiperco-
lesterolemia e etc. Além de facilitar o controle dessas condições a atividade física 
melhora o condicionamento físico, as dores musculares, articulares e dá uma sensa-
ção de bem estar, melhora o humor e a autoestima.

Caminhar, subir escadas, andar de bicicleta, trabalhar no jardim ou dançar são 
exemplos de atividade física. No entanto para ter benefícios para a saúde a atividade
física deve ser moderada e realizada pelo menos durante 150 minutos por semana. 
Se gosta de caminhar, nadar, fazer hidroginástica, andar de bicicleta, esteira, o reco-
mendado é de 40 a 60 minutos diariamente ou 3 a 4 vezes por semana.

É necessário no entanto, cuidados para não lesar o organismo. Use calçados e rou-
pas apropriadas em locais seguros e sem riscos de acidentes.

São consideradas atividades físicas moderadas:

Caminhar rapidamente (cerca de 5,5 km/h)
Cuidar do jardim
Dançar
Andar de bicicleta (menos de 16 km/h)



Nadar, hidroginástica (especialmente para quem tem problemas articulares)

Atividades físicas vigorosas:

Corrida (mais de 8 km/h)
Andar de bicicleta (mais de 16 km/h)
Natação (nado livre)
Andar muito rápido (sete quilômetros por hora)
Jogar basquete
Jogar futebol

As atividades diárias também podem ser consideradas atividades físicas im-
portantes:

Lavar roupa
Limpar a casa
Lavar o carro
Subir escadas
Caminhar até o trabalho
Essas atividades no entanto podem não ser suficientes para o benefício que se espe-
ra da atividade física.

Por último, um lembrete importante: se você tem mais de 40 anos e se especialmen-
te é portador de diabetes, obesidade, hipertensão arterial, antes de iniciar sua prática
regular de atividade física é aconselhável procurar um cardiologista para saber como 
está o seu coração.

Aula 2 / dia: 08/12/2020       

Base Nacional curricular

Unidade temática Ginásticas

Objetos do conhecimento Ginástica geral

Habilidade desenvolvida (EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma 
coletiva, combinações de diferentes elementos da 
ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações,
acrobacias, com e sem materiais), propondo 
coreografias com diferentes temas do cotidiano.

Conteúdo trabalhado Ginástica

Escolha uma atividade física e coloque em prática. Faça das atividades físicas um robe e 
torne parte de suas vidas.



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

CIÊNCIAS 4º ANO  SÔNIA MEIRELES

Período do ano Carga horária semanal

3º TRIMESTRE 2020  3H/A

Aula 1 / dia: 07/12/2020                                                   

Base Nacional curricular

Competências específicas  1

Unidade temática Terra e Universo

Objetos do conhecimento Calendários, fenômenos cíclicos e cultura

Habilidade desenvolvida (EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da 
Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e 
ao uso desse conhecimento para a construção de 
calendários em diferentes culturas.

Conteúdo trabalhado BNCC



Aula 2 / dia:     09/12/2020   

Base Nacional curricular

Unidade temática Terra e Universo

Objetos do conhecimento Calendários, fenômenos cíclicos e cultura

Habilidade desenvolvida (EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da 
Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e ao
uso desse conhecimento para a construção de 
calendários em diferentes culturas.

Conteúdo trabalhado BNCC



Aula 3 / dia:   09/12/20201     

Base Nacional curricular

Unidade temática Terra e Universo

Objetos do conhecimento Calendários, fenômenos cíclicos e cultura

Habilidade desenvolvida (EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da 
Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e ao
uso desse conhecimento para a construção de 
calendários em diferentes culturas.

Conteúdo trabalhado BNCC





Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

ARTES 4º ANO  SÔNIA MEIRELES

Período do ano Carga horária semanal

3º TRIMESTRE  2H/A

Aula 1 / dia:  09/12/2020   - 16/12/2020                                            

Base Nacional curricular

Competências específicas  1

Unidade temática Artes visuais

Objetos do conhecimento Processos de criação

Habilidade desenvolvida (EF15AR05) Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, coletivo e 
colaborativo, explorando diferentes espaços da 
escola e da comunidade.

Conteúdo trabalhado Criatividade 





Aula 2 / dia:  09/12/2020 -16/12/2020      

Base Nacional curricular

Unidade temática Artes visuais

Objetos do conhecimento Processos de criação

Habilidade desenvolvida (EF15AR05) Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, coletivo e 
colaborativo, explorando diferentes espaços da 
escola e da comunidade.

Conteúdo trabalhado Criatividade 

Observe os Bonecos de Neve e com o material que tiveres em casa tente confeccionar o 
seu Boneco de Neve.


	Bom dia gurizada! Hoje vamos seguir pensando em formas de preservar nosso planeta Terra.

