Planejamento Escolar semanal para EMT- Ensino Mediado por Tecnologia.
4º ano
Habilidades a serem desenvolvidas:
Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema são regulares, diretas e contextuais;
Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir suas interferências no modo de vida de seus habitantes, tomando como
ponto de partida o presente;
Reconhecer a necessidade de cuidados com o meio ambiente;
Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.).
DATA: 17/08 - Segunda-feira
Conteúdos

Componente curricular

Livro 7
Português

•

Rimas

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

Projeto Livro da Vez: A menina que esquecia de levar a fala para a escola
Live com a professora às 08:30 (Explicações do conteúdo e solucionar
dúvidas on line)
Orientar aos alunos que façam a leitura nas páginas: 45 e 46 do Livro 7
Realizar as atividades nas páginas: 46 a 50 do livro 7.
Correção coletiva das atividades nas páginas: 30, 51 a 53, 57 a 61.
Atividade para casa na página: 32 a 34.
Assistir ao vídeo explicativo gravado pela professora (alunos que não
participaram da live)
Anexar a foto da atividade na plataforma (Utilizando o app Adobe scan).

DATA: 17/08 -Segunda-feira

Artes

Livro 7:
•

Sfumato: a técnica de Leonardo
da Vinci

•
•
•
•

Assistir ao vídeo explicativo da professora
Leitura nas páginas: 244 do Livro 7
Realizar as atividades nas páginas: 245
Anexar a foto das atividades na plataforma (Utilizando o app Adobe scan).

DATA: 19/08 -Quarta-feira

Português

Livro 7:
• Produção de Texto com base
em exemplos
• Produção de Poema concreto

•
•
•
•
•
•
•
•

Projeto Livro da Vez: O menino e o tempo.
Live com a professora às 08:30 (Explicações do conteúdo e solucionar
dúvidas on line)
Orientar aos alunos que façam a leitura na página: 35 e 62 do Livro 7
Realizar as atividades nas páginas: 36, 37, 62 e 64 do livro 7.
Correção coletiva das atividades
Atividade para casa nas páginas: Concluir as atividades não finalizadas na
live.
Assistir o vídeo explicativo gravado pela professora (alunos que não
participaram da live)
Anexar a foto da atividade na plataforma (Utilizando o app Adobe scan).

DATA: 19/08 -Quarta-feira
História
Livro 7:
• As cidades brasileiras
atualmente

Live de Inglês: segunda, quarta e sexta-feira, às 10h
Live dança. Terça, às 11h
Live Ed. Física: Quinta, 11h
Contato da coordenadora Ezilene : 9 8583 1680

•
•
•
•

Assistir ao vídeo explicativo da professora
Leitura nas páginas: 190 a 192 do Livro 7
Realizar as atividades nas páginas: 193 (registrar questão 4 em seu caderno
de História com margens, cabeçalho e título da atividade).
Anexar a foto das atividades 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
• Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta
numérica como recurso.
• Calcular a fração de uma quantidade.
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
• Descrever características de plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem etc.) relacionados à sua vida cotidiana.
• Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se reproduzem, como se deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente
próximo.
• Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas comuns (presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas,
patas etc.).
• Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária
de energia na produção de alimentos.
• Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema.
• Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, reconhecendo a importância ambiental desse processo.
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 as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação humana
na conservação ou degradação dessas áreas.
• Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes origens.

DATA: 18/08 - Terça-feira Live 8h30
Objetos de conhecimento
Atividades a serem cumpridas - Plataforma Google Classroom (sala de aula)

Componente
curricular
Matemática

•

A quarta e a quinta parte
(Fração)

•

Vídeo revisão.

•

Aula ao Vivo. 11h

•
•
•
•
•

Geografia
Dança – Prof.ª Gisele

Aula ao vivo e explicação do conteúdo e esclarecimentos de dúvidas.
Vídeos explicativos.
Aplicação de exercícios do Livro 7 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: 20/08 - Quinta-feira Live 8h30
Matemática

•

Fração de uma quantidade ou
medida

Ciências

•

Vídeo revisão.

Ed.Física-Prof. Marlon

•

Aula ao Vivo 11h .

• Aula ao vivo e explicação do conteúdo e esclarecimentos de dúvidas.
• Vídeos explicativos.
• Aplicação de exercícios do Livro 7 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: 21/08 – Sexta feira Live 8h30
Ciências

•

Ciclo da matéria e fluxo de
energia

Geografia

•

Correção coletiva das atividades.

Inglês Prof.ª Tarsila

Amigavelmente

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

Aplicação de exercícios do Livro 7 para fixação do conteúdo.

•

Aula ao Vivo. ( 10h)

•

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

•

Aula 3/ Unidade 3 : Aplicar
estratégias para se relacionar
com pessoas que são diferentes
de você.

•

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

Contato da coordenadora Ezilene : 9 8583 1680

Planejamento Escolar Semanal para EMT- Ensino Mediado por Tecnologia.
4º ano- Livro 7
Habilidades a serem desenvolvidas:
Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas e diferentes modos de divisão de versos, estrofes e refrãos e seu efeito de sentido
Identificar as transformações ocorridas na cidade no processo de deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou
marginalização.
Refletir sobre a importância da valorização do pensamento coletivo e a necessidade de cooperação para manutenção de um meio ambiente saudável.

Componente curricular

Português

História

DATA:17/08 -Segunda-feira
Conteúdos
Atividades a serem cumpridas - Plataforma Google Classroom (sala de aula)
.
Livro 7= Poema concreto.
- Produção de texto e leitura

Urbanização
cidades

de

outras

•
•
•
•
•
•

Assistir ao vídeo indicado pela professora.
Revisar a página 54
Realizar atividades das págs. 55 a 57
Produção de texto anexa(pode imprimir ou escrever completa no caderno);
Livro da vez: Sujo, eu?
Live as 14:30, e 15:20h
Assistir ao vídeo indicado pela professora.
• Revisar a página 180 a 183
• Realizar atividades das págs. 184 e 185

DATA: 19/08-Quarta-feira

Português

Livro7:Produção de poema
concreto
- Produção de texto

Ciências Sociais

.
As organizações não
governamentais

Contato da coordenadora Ezilene: 9 8583 1680

•
•
•
•
•

Assistir aos vídeos indicados pela professora
Revisar a página 62
Realizar atividades das págs62 a 64
Fazer produção de texto sugerida na atividade 1 no caderno
Live as 14:30 e 15:20h

•
•

Assistir ao vídeo indicado pela professora.
Revisar a páginas 224 a 226
Realizar atividades da pág. 226 e 227

