Planejamento Escolar semanal para EMT- Ensino Mediado por Tecnologia.
4º ano
Habilidades a serem desenvolvidas:
Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao
longo do tempo.
Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.
Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas,
africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocábulo e repertório relativos ás diferentes linguagens artísticas.
DATA: 27/07 - Segunda-feira
Componente curricular

Objetos de conhecimento

Livro 6 (Revisão)
Português

•

Acentuação de Paroxítonas

Atividades a serem cumpridas - Plataforma Google Classroom (sala de aula)

•
•
•
•

Projeto Livro da Vez: As cores de Mateus
Live com a professora às 08:30
Explicações do conteúdo e solução de dúvidas on line
Correção coletiva nas páginas: 270 e 271 Livro 6

•

•

Faça uma pesquisa em jornais, revistas ou internet sobre um artista do
Barroco mineiro e suas obras.
Escreva a pesquisa em seu caderno de História. Não se esqueça das
seguintes regrinhas: capa, margens, cabeçalho, e título da atividade.
Anexar a foto da atividade na plataforma (Utilizando o app Adobe scan).

•
•
•
•

Projeto Livro da Vez: O grande rabanete
Live com a professora as 08:30
Explicações do conteúdo e solução de dúvidas on line
Correção coletiva nas páginas: 281, 282 e 283 Livro 6

DATA: 27/07 -Segunda-feira
Livro 6:
Artes

•
•

Barroco Mineiro
Revisão e Pesquisa

DATA: 29/07 -Quarta-feira
Livro 6 (Revisão)
Português
•

Coesão Anafórica

•

DATA: 29/07 -Quarta-feira
•
História
Livro 6:
• As vilas brasileiras
• Revisão e Pesquisa

Contato da coordenadora Ezilene : 9 8583 1680

•
•

Faça uma pesquisa em jornais, revistas ou internet sobre o seguinte tema:
As cidades litorâneas brasileiras da atualidade (que durante o Período
Colonial eram chamadas de Capitanias Hereditárias). Pode consultar a
página: 384 Livro 6 para fazer este comparativo.
Escreva a pesquisa em seu caderno de História. Não se esqueça das
seguintes regrinhas: capa, margens, cabeçalho, e título da atividade.
Anexar a foto da atividade na plataforma (Utilizando o app Adobe scan).

Planejamento escolar semanal para as aprendizagens mediadas por tecnologia.
Ano: Ensino Fundamental I 4A – Professora: Jéssica
Habilidades a serem desenvolvidas:
Matemática
• Resolver expressões numéricas envolvendo as quatro operações elementares.
• Resolver situações-problema envolvendo expressões numéricas.
• Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em paras geométricas planas e utilizá- la na construção de figuras congruentes, com o uso de malhas
quadriculadas e de softwares de geometria.
• Completar figuras simétricas.
• Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas,
planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares.
• Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem
utilizar frações.
Amigavelmente
• Desenvolver habilidades interpessoais.
• O objetivo é que a criança aprenda a considerar o outro em sua forma de pensar, sentir e agir , o que contribui para o desenvolvimento e manutenção de
ralações e ambientes sociais saudáveis.
• Aprender a reconhecer os sentimentos e a perspectiva do outro.
• Habilidades que promovem boa comunicação entre as pessoas, como manter o contato visual e a troca de turnos em situações de comunicação oral.
• Abordar a expressão de empatia, o reconhecimento de qualidades pessoais de outras pessoas, saber pedir desculpas e demais atitudes fundamentais para
a vida em sociedade.
• Lembrar que as habilidades interpessoais imprimem impacto positivo por toda a vida, nos mais diferentes aspectos.
Ciências
• Testar e relatar transformações nos materiais do quando expostos a diferentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade).
• Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis (como as mudanças de estado físico da água) e outras não
(como o cozimento do ovo, a queima do papel etc.).
Geografia
• Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares e/ou da comunidade, elementos de distintas culturas (indígenas, afro-brasileiras, de
outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a formação da
cultura local, regional e brasileira.
• Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município, Unidade da Federação e grande região), suas fronteiras e sua hierarquia,
localizando seus lugares de vivência.
• Identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes no Brasil, tais como terras indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos,
reconhecendo a legitimidade da demarcação desses territórios.
• Comparar tipos variados de mapas, identificando suas características, elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças.
• Reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais em distintos lugares.

Componente
curricular

Objetos de conhecimentos

Matemática

•

Descobrindo mais simetrias
Probabilidade: Livro 6

Geografia

•

Revisão territórios indígenas.

•

ula 8 - Compreender como e
quando pedir desculpas

Amigavelmente

DATA: 28/07 - Terça-feira Live 8h30
Atividades a serem cumpridas - Plataforma Google Classroom (sala de aula)
• Aula ao vivo e explicação do conteúdo e esclarecimentos de dúvidas.
• Vídeos explicativos.
• Aplicação de exercícios do Livro 6 para fixação do conteúdo.
• A devolutiva do aluno deverá ser através de foto ou scanner das atividades propostas.
• Retorno para o aluno sobre as atividades recebidas.(Correção)

DATA: 30/07 - Quinta-feira Live 8h30
•
•

Matemática

Ciências

Probabilidade - Livro 6
Confraternização com a
turma (momento de
brincadeiras e show de
talentos).

Dança
•
•

Tipos de Mistura. – Livro 6

• Aula ao vivo e explicação do conteúdo e esclarecimentos de dúvidas.
• Vídeos explicativos.
•

Aplicação de exercícios do Livro 6 para fixação do conteúdo.

•

A devolutiva do aluno deverá ser através de foto ou scanner das atividades propostas.

•

Retorno para o aluno sobre as atividades recebidas.(Correção)

. Vídeo da aula.

DATA: 31/07 - Sexta-feira
Ciências

•

Separação de Misturas– Livro 6

• Aula ao vivo e explicação do conteúdo e esclarecimentos de dúvidas.

•

Ancestralidade e africanidade:
territórios quilombolas– Livro 6

• Vídeos explicativos.

Geografia

Educação Física

•

.Vídeo da aula.

Contato da coordenadora Ezilene : 9 8583 1680

•

Aplicação de exercícios do Livro 6 para fixação do conteúdo.

•

A devolutiva do aluno deverá ser através de foto ou scanner das atividades propostas.

•

Retorno para o aluno sobre as atividades recebidas.(Correção)

Planejamento escolar semanal para as aprendizagens mediadas por tecnologia. (20/07 a 24/07)Ano: 4º ano
Habilidades a serem desenvolvidas:
1. Matemática: descrever deslocamentos e localização de pessoas e objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como,
desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, interseção, transversais, paralelos
e perpendiculares; e identificar, entre eventos aleatórios do cotidiano, aqueles que tem maior chance de recorrência, reconhecendo características de
resultados mais prováveis, sem utilização de frações..
2. Ciências Naturais: concluir que algumas mudanças causadas por aquecimentos ou resfriamento.

3. Geografia: identificar e descrever territórios étnicos-culturais existentes no Brasil, tais como terra indígenas e de comunidades
remanescentes de quilombos, reconhecendo a legitimidade da demarcação desses territórios.
DATA: 21/07 - terça-feira
Matemática

•

Matemática

•

Atividades
98
e
99:
Descobrindo mais simetrias

Live programada para as 15h.
Leitura da página 330.
Atividades: Livro 6 páginas 331 339. Devolutiva: 28/07/2020.
Obs2.: Gabaritos liberados às 18:30h (28/07/2020).

Atividades 100 e
Probabilidade;
Atividade
Experimentando
probabilidade.
Unidade 2: Aula 7.

Live programada para 15h.
Leitura das páginas 340 e 341; e 347
Atividades: Livro 6 páginas 342 a 346; e 348 e 349 (todos). Devolutiva: 28/07/2020.
Obs2.: Gabaritos liberados às 18:30.

DATA: 23/07 - quinta-feira
•

AmigávelMente

•

Ciências Naturais

•

101:
102:

Breve debate em live sobre a temática abordada e atividades que constam no capítulo trabalhado.
Para casa: Realizar a atividades proposta como “Atividade para casa” no capítulo referente à Aula 7
Devolutiva: 31/07/2020 as 13:30.

DATA: 24/07 - sexta-feira
•
Geografia

•

Atividade 48: Tipos de
mistura;
Atividades 49,50 e 51:
Separação de mistura
Atividades
33
e
34:
Ancestralidade
e
africanidade:
territórios
quilombolas

Contato da coordenadora Ezilene: 9 8583 1680

Live às 15h
Leitura das páginas 360 a 362; e 366 a 371.
Exercícios - Livro 6 páginas 362 a 365; e 373 (questão 1 baseado no vídeo preparado pela professora) a 379
a 359 (todos).
Leitura das páginas 407 e 408.
Exercícios - Livro 6 páginas: 409 a 411 (todos).

Planejamento Escolar Semanal para EMT- Ensino Mediado por Tecnologia.
4º ano
Habilidades a serem desenvolvidas:
Buscar e selecionar, informações de interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos ou digitais.
Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir suas interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando como
ponto de partida o presente.
Aproximar-se da definição de desenvolvimento sustentável.
Componente curricular

DATA:20/07 -Segunda-feira
Conteúdos
Livro 6:
• Busca e seleção de
informações

Português

•
•
•
•
•
•

Atividades a serem cumpridas - Live às 15h
Ler o texto indicado pela professora
Revisar a 284 a 290
Realizar atividades das págs. 291 a 294.
Livro da vez: Por que eu não posso ir lá fora.
Produção de texto: observar a imagem e criar história relacionada, no caderno

•

Observar a imagem anexa, e, no caderno, produzir um texto relacionada.

•
•

Realizar trabalho prático proposto nas págs. 421 a 423
Mostrar na próxima aula.

•
•
•

Assistir aos vídeos indicados pela professora
Revisar a página 389 a 393
Realizar atividades das págs. 393 e 395

DATA: 22/07-Quarta-feira
Português
Ciências sociais

História

Produção de texto
DATA: 24/07-Sexta-feira
Livro6:
Como colaborar para um
meio ambiente saudável?

Livro 6:
Vilas e cidades após a
independência

Contato da coordenadora Ezilene : 9 8583 1680

