Planejamento Escolar semanal para EMT- Ensino Mediado por Tecnologia.
4º ano
Habilidades a serem desenvolvidas:
Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam;
Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano, no tempo e no espaço, com a identificação de mudanças ocorridas ao longo do tempo;
Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar
e o repertório imagético;
DATA: 09/09 - Quarta-feira
Conteúdos

Componente curricular

Livro 8:

Português

•
•
•
•

Produção textual
Texto explicativo
Opinião e Fato
Caderno de Português

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

Um livro de história infantil para a brincadeira da Ordem Alfabética.
Live com a professora às 08:30 (Explicações do conteúdo e solucionar
dúvidas on line);
Leitura sobre o tema de hoje: Roteiro- Texto explicativo, Fato e Opinião;
Elaborar um texto curto expressando sua opinião sobre o seguinte tema: A
importância da leitura. Registrar no caderno de Português (margens,
cabeçalho e título da atividade e tema);
Atividade para casa na página: Concluir a elaboração do texto em seu
caderno de Português
Apresentação do Trabalho de História/Ciências Sociais- 3º Bimestre
Anexar a foto do texto na plataforma (Utilizando o app Adobe scan).

DATA: 09/09 -Quarta-feira

História

•
•
Livro 8:
• O dia a dia dos imigrantes

•

Leitura nas páginas: 145 a 149 do Livro 8
Elaborar um resumo em tópicos em seu caderno de História (Margens,
cabeçalho e título do texto)
Anexar a foto da atividade na plataforma (Utilizando o app Adobe scan).

DATA: 12/09 - Sábado

•
Português

•

Jogo: Análise das imagens e
frases
Fato e Opinião

•
•
•
•
•
•
•
•

Contato da coordenadora Ezilene : 9 8583 1680

Live com a professora às 08:30 (Explicações do conteúdo e solucionar
dúvidas on line)
Apresentar as imagens e frases
Cada aluno irá escrever sua opinião sobre a frase ou imagem apresentada
Atividade para casa no caderno: Elaborar um texto curto explicando os
seguintes tópicos:
1- O que é Concordância Nominal?
2- O que é concordância Verbal?
Utilizar o caderno de Português, margens, cabeçalho e título da atividade)
Anexar a foto do texto na plataforma (Utilizando o app Adobe scan).

Planejamento Escolar Semanal para EMT- Ensino Mediado por Tecnologia.
4º ano- Livro 8
Habilidades a serem desenvolvidas:
Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia pontuação e regras básicas de concordância nominal e
verbal.
Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para formação da sociedade brasileira.
Componente curricular

Português

História

DATA:09/09 -Quarta-feira
Conteúdos
Atividades a serem cumpridas - Plataforma Google Classroom (sala de aula)
.
Livro 9= A gramática e o
texto
- Produção de texto e leitura

Livro 8- O dia a dia dos
imigrantes

•
•
•
•

Assistir ao vídeo indicado pela professora.
Revisar a página 212 a 214
Realizar atividades das págs.215 a 218
Leitura de texto, pág.219
Live às 14:50, e 15:20h

•

Assistir ao vídeo indicado pela professora.
• Revisar a página 145 a 149
• Realizar atividades das págs. 150 a 152

•
•
•
•

Revisar a página 221
Realizar atividades das págs 222 a 223
Revisão do conteúdo anterior com dinâmica utilizando fichas.
Live às 15:30 / 16:10h

DATA: 12/09-sábado
Livro 9:Produção de texto
narrativo
Português

Planejamento escolar semanal para as aprendizagens mediadas por tecnologia.
Ano: Ensino Fundamental I 4A – Professora: Jéssica
Habilidades a serem desenvolvidas:
Matemática
• Calcular uma fração equivalente a uma fração dada.
• Simplificar uma fração.
• Comparar 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
• Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos.
• Reconhecer a clonagem como um evento natural e identificar o progresso científico e tecnológico na clonagem artificial.
Geografia
• Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal e canais de participação social na gestão do Município, incluindo a Câmara de Vereadores
e Conselhos Municipais.
• Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias-primas), circulação e consumo de diferentes produtos.
• 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.
• Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, identificando seus diferentes usos (plantação e extração de materiais, entre outras possibilidades)
e os impactos desses usos no cotidiano da cidade e do campo.
• Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados pelo consumo excessivo e construir propostas para o consumo consciente,
considerando a ampliação de hábitos de redução, reúso e reciclagem/descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no entorno.

Componente
curricular

Conteúdos

DATA: 08/09 - Terça-feira Live 8h30
Atividades a serem cumpridas - Plataforma Google Classroom (sala de aula)

Matemática

•

Simplificação de Frações.

Geografia

•

Responsabilidade Ambiental.

Dança – Prof.ª Gisele

•

Aula ao Vivo.

Matemática

•

Correção de exercícios já
passados livro 8. + Resolução
de Situações Problema 2.

•

Correção de exercícios já
passados livro 8.

•

Aula ao Vivo .

•
•
•
•
•

Aula ao vivo e explicação do conteúdo e esclarecimentos de dúvidas.
Vídeos explicativos.
Aplicação de exercícios do Livro 8 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: 10/09 - Quinta-feira Live 8h30

Ciências

Ed.Física-Prof. Marlon

Componente
curricular
Ciências

Conteúdos

Amigavelmente

DATA: 11/09 – Sexta feira Live 8h30
Atividades a serem cumpridas - Plataforma Google Classroom (sala de aula)

•

Metamorfose.

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

•

Apresentação do trabalho
interdisciplinar Livro 6 e 7 –
Ciências e Geografia.

• Vídeos explicativos.
•

Aplicação de exercícios do Livro 8 para fixação do conteúdo.

•

Aula ao Vivo.

•

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

•

Aula 5/ Unidade 3: Conhecer
formas de expressar perdão.

•

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

Geografia

Inglês Prof.ª Tarsila

• Aula ao vivo e explicação do conteúdo e esclarecimentos de dúvidas.
• Vídeos explicativos.
• Aplicação de exercícios do Livro 8 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)

Componente
curricular
Professora Sheila

Conteúdos
•

Aula ao Vivo.

DATA: 12/09 – Sábado - 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.

Professora Jéssica

•

Correção coletiva Livro 8
(Ciências e Geografia)

Inglês Prof.ª Tarsila

•

Aula ao Vivo.

•

Aplicação de exercícios do Livro 8 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).

