
                    

                             Escola Municipal do Campo Vital Brasil – EIEF e EJA 
                                                              Rua Norberto Barbosa, 2235 – Vila Vieira -   
                                            CEP 85148-000 - Campina do Simão – PR  
PLANO QUINZENAL- 31/08/2020 ao dia 11/09/2020 
TURMA: 4º ANO B            PROFESSORA: HELEMARA F. S. ZOLET                     ALUNO (A): ______________________________________________________________________  
                                                                                    
 

DIA DA SEMANA DA DO MÊS DISCIPLINA CARGA HORÁRIA CONTEÚDOS OBJETIVOS REFERÊNCIAS 

 
 
 
 

Segunda-feira 

 
 
 
 

31/08/2020 

 
Português  

 
2 hora 

 Leitura e  
interpretação de texto. 
(EF04LP01) 

 Ler e  
interpretar textos do 
cotidiano. 

 
Pinterest.com 

CREP 

 
História  

 
2 horas 

 Atividades sobre 
 a Independência do 
Brasil. 
(EF04HI01) 

 Reconhecer  
a história como ação 
do ser humano ao 
longo dos tempos. 

 
SlideShare.net  

CREP 

 
 
 
 

Terça- feira 

 
 
 
 

01/09/2020 

 
Matemática  

 
2 horas 

 Algoritmo da  
Multiplicação. 
(EF04MA04) (EF04MA05) 

 Utilizar as  
propriedades das 
operações para 
realizar e desenvolver 
estratégias de 
cálculos. 

 
Novaescola.org.br 

http:/www.diaadiaprofessor.com.br 
CREP 

 
 

Geografia  
Geografia 

 
 

 
 

2 horas 

 O Município  
(EF04GE03) 

 Identificar as  
diferenças entre 
Município e Cidade. 

 Distinguir  
funções e papéis dos 
órgãos e poder público 
municipal e 
participação social na 
gestão do Município. 

 
  

Novaescola.org.br 
http:/www.diaadiaprofessor.com.br 

 
CREP 

 
 

Quarta-feira 

 
 

02/09/2020 

 
Hora  

Atividade  
 

 
4 horas 

 
Preparação e correção 
das atividades remotas. 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

Quinta-feira 
 

 
 
 
 

03/09/2020 
 

 
 

Oficina Português 

 
 

1 horas 

 Construção do  
sistema alfabetico e da 
ortografia. 
(EF04LP01) (EF35LP12) 

 Escrever  
Palavras de forma 
autônoma. 

 
http:/www.diaadiaprofessor.com.br 

Pinterest.com 
CREP 

 
Oficina Matemática  

 
1 horas 

 Tabelas  
(EF04MA27) 

 Analisar e 
 interpretar dados em 
tabelas simples. 

Novaescola.org.br 
http:/www.diaadiaprofessor.com.br 

CREP 
Pinterest.com 

 

Ciências  2 horas  O planeta terra e  
a água. 
(EF04CI08) 

 Relacionar a 
 preservação do meio 
ambiente, 
reconhecendo a 
importância da ação 
consciente do ser 
humano para a 
manutençao e 
equilibrio do planeta. 

 
 
 
 

Novaescola.org.br 
CREP 

 

 
 
 
 
 

Sexta-feira 

 
 
 
 
 

04/09/2020 

 
 

Português  

 
 

2 hora 

 Leitura e 
 interpretação de texto. 
 

 Ler e  
interpretar textos do 
cotidiano. 

Pinterest.com 
Novaescola.org.br 

CREP 
 

 
Mtemática  

 
2 hora 

 Situações  
Problemas.  
(EF04MA06) (EF04MA03) 
 

 Resolver  
problemas com ideias 
de adição, subtração e 
multiplicação 
utilizando estratégias 
diversas de cálculos. 

Novaescola.org.br 
Pedagogiccos.blogspot.com 

CREP 

 
 

Terça-feira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

08/09/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática   
2 horas 

 Situações 
 problemas envolvendo 
sistema monetário. 
(EF04MA25) 

 Resolver e  
elaborar cálculos e 
problemas usando 
sistema monetário 
brasileiro. 

Novaescola.org.br 
Pinterest.com 

CREP 

Geografia   
 

2 horas 

 A Cidade 
(EF04GE03) 
  

 Identificar as  
diferenças entre 
Município e Cidade. 

 Distinguir  
funções e papéis dos 
órgãos e poder público 
municipal e 
participação social na 
gestão do Município. 

 
 

Novaescola.org.br 
Pedagogiccos.blogspot.com 

CREP 



 
 
 

Quarta-feira 

 
 
 

09/09/2020 

 
 
 

Hora  
Atividade 

 
 
 

4 horas 

 
 
 

Elaboração e correção 
das atividades remotas 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
    Quinta-feira 

 
 
 
 
 
 
 
 
10/09/2020 

 
 

Oficina de 
Português 

 

 
 

1 hora 

 Leitura e  
interpretação de texto. 

 Ler, entender  
e interpretar textos do 
cotidiano. 

 
 

Pedagogiccos.blogspot.com 
CREP 

 
 

Oficina de 
Mtemática 

 
 

1 hora 

 Tabelas  
(EF04MA27) 

 Utilizar as  
propriedades dos 
dados da tabela para 
resolver operações e 
desenvolver 
estratégias de 
cálculos. 

 
 

Pedagogiccos.blogspot.com 
CREP 

Pinterest.com 
 

 
Ciências 

 
2 horas 

 O ciclo da Água  
na terra. 
(EF04CI08) 

 Reconhecer a  
importância da água 
para a vida terrestre e 
entender seus ciclos 
para manutençao e 
equilibrio do planeta. 

 
Pinterest.com 

Novaescola.org.br 
CREP 

 

 
 
 
    Sexta- feira 

 
 
 
11/09/2020 

 
Português 

 
2 horas 

 Leitura e  
interpretação de texto. 

 Ortografia do ce,  
ci. 

 Ler e  
interpretar textos do 
cotidiano oralmente e 
escrito. 
 

 
Pinterest.com 

CREP 
 

 
 

Matemática 

 
 

2 horas 

 Algoritmos da  
Multiplicação. 
(EF04MA04) (EF04MA05) 

 Utilizar as 
propriedades das 
operações para 
realizar e desenvolver 
estratégias de 
cálculos. 

 
 

Pinterest.com 
Novaescola.org.br 

CREP 
 

 

 

 



Português – aula dia 31/08/2020 
1- Leia o texto abaixo e responda com atenção. 

 
Havia chovido muito na floresta, naquela manhã. Ata terra estava molhada e as folhas 
ainda conservavam os respingos. O cheiro de terra úmida purificava o ar. O sol voltava a 
brilhar, deixando a mata com um clima de alegria. Os pássaros voavam felizes e os 
bichos saiam de suas tocas.  
O macaco Zimba passeava sobre as árvores, olhando de um lado para o outro, 
cumprimentando cada bicho que via.   
De repente, um barulho vindo dos ares aumentava gradativamente:  
Zuuuummmm... 
 
Agora é sua vez 
 

a- Qual é o título da história? 
_____________________________________________________________________ 

b- Quem passeava sobre as árvores? 
_____________________________________________________________________ 

c- O que purificava o ar? 
_____________________________________________________________________ 

d- O que o macaco Zimba fazia? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

e- Quem trazia um clima de alegria a floresta? 
_____________________________________________________________________ 

f- Quem você acha que fazia um barulho vindo do ar? 
_____________________________________________________________________  
 
 
 
 

História – aula dia 31/08/2020 
Dia 07 de Setembro – Independência do Brasil 

 
Marque um ( X) na resposta certa. 

 



Matemática – aula dia 01/09/2020 
1- Resolva as multiplicações abaixo. 

 
 

Geografia – aula dia 01/09/2020 
1- Leia o texto, desembaralhe as palavras e complete as frases. 

 
 



Português – aula dia 03/02/2020 
1- Observe os objetos escolares e escreva seus nomes nos números ao lado. 

 

Matemática – aula dia 03/02/2020 
1- Resolva o probleminha. 
a- Julia está planejando comemorar seu aniversário junto com seus amigos. Ela viu  

no anúncio do supermercado “Tá Barato” as seguintes ofertas. Em seguida ela fez uma 
lista dos produtos que iria comprar. 

 
 
Agora é sua vez de completar quanto que Julia gastará com a compra dos produtos para 
sua festa. Lembre-se que você vai multiplicar (x) as quantidades dos produtos pelos seus 
valores. 
 

Produtos  Quantidades  Valor Unitário  Valor Total 

 
DOCINHO 
 

 
         30 

  
  R$2,00 

 

 
SANDUÍCHE  
 

          
         20 

 
   R$4,00 

 

  
CHOCOLATE  
 

 
         10 

 
   R$5,00 

 

  
BOLO  
 

 
          1 

  
   R$30,00 

 

 
REFRIGERANTE  
 

   
          5 

 
    R$4,50 

 

 
 
 

Itens para a festa 

30 docinhos      R$2,00 cada 

20 sanduíches   R$4,00 cada 

10 chocolates    R$5,00 cada 

1 bolo               R$30,00 cada 

5 refrigerantes  R$4,50 cada 



Ciências – aula dia 03/02/2020 

 
A água é a substância mais abundante da crosta terrestre, porém isso não significa que 
ela não possa acabar. Estima-se que 70% do planeta seja coberto por água, e a grande 
maioria dela está nos oceanos. Depois dos oceanos, o segundo maior reservatório de 
água do planeta são as geleiras. Já nos continentes nas áreas terrestres, essa substância 
é encontrada, principalmente, em águas subterrâneas. Percebemos, portanto, que a 
água é um composto químico que pode ser encontrado de maneira simultânea, nas 
formas sólidas (geleiras), liquida (rios, mares e oceanos) e gasosa (vapor de água). 

1- Com base no texto, complete as frases abaixo. 
 

a- A ___________________é a substância mais abundante da crosta terrestre. 
 

b- Depois dos oceanos, o segundo maior reservatório de água do planeta são as 
____________________  
 

c- Nos continentes, essa substância é encontrada, principalmente, em águas 
___________________________  
 

d- A água pode ser encontrada de forma_________________, ________________  
e ________________________. 

2- Marque um (X) nas atitudes que são importantes para a preservação dessa  
riqueza, a água. 
 
(    ) Reutilizar a água da máquina de lavar roupas para limpar as casa, as calçadas, os 
calçados e o quintal. 
 
(    ) Jogar lixo nos rios, lagos e reservatórios de água. 
 
(    ) Fechar a torneira durante a escovação dos dentes. 
 
(    ) Deixar as torneiras abertas sem estar usando. 
 
(    ) fechar o registro do chuveiro enquanto se ensaboa. 
 
 

Português – aula dia 04/02/2020 
1- Leia o texto abaixo e faça o que se pede. 

 
a- A casa era: 

(    ) grande                               (     ) enorme                              (    ) minúscula 
 

b- Quais eram os ajudantes da mulher? 
(    ) mãos                            (    ) pés                                 (    ) os dedos da sua mão 
 

2- Enumere a 2º coluna de acordo com a 1º. 
 

(1) As crianças estavam                                        (     ) prontas na mesa. 
 

(2) O castelo estava                                               (     ) brilhando. 
 

(3) O almoço estava                                               (     ) limpinho. 
 

(4) Não se via                                                          (     ) limpas. 
 

(5) Tudo estava                                                       (     )nem uma migalha. 
 
 



Matemática – aula dia 04/02/2020 
1- Resolva as situações problemas. 
a- Em um trem de ferro viajavam 252 passageiros em pé e 180 sentados. Quantos  

passageiros há no trem? 
 
(     ) 532 
(     ) 432 
(     ) 332 
 

b- Para uma festa, foram compradas 5 dúzias de rosas. Quantas rosas foram  
compradas? 
 
(     )100 
(     ) 80 
(     ) 60 
 

c- Chiquinhop possuí 5 dezenas de carrinhos vermelhos, 70 amarelos e 30 azuis.  
Quantos carrinhos ele tem? 

 
(     ) 150 
(     ) 250 
(     ) 100 
 

d- Uma indústria tem 3.027 funcionários, que trabalham durante o dia e 1.203 que 
 trabalham a noite. Quantos funcionários tem essa fábrica? 
  
(     ) 6.230 
(     ) 4.230 
(     ) 3.230 

e- Uma farmácia tem em seu estoque 152 caixas do remédio Dipirona, vendeu 96  
caixas desse remédio. Quantas caixas restou no estoque? 

 
(     ) 146 
(     ) 96 
(     ) 56 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática – aula dia 08/02/2020 
1- Observe os produtos que estão em uma vitrine de uma loja masculina. Depois  

responda as perguntas abaixo. 

 
a- Qual o produto mais caro? 

___________________________________________________________________  
b- Qual é o produto mais barato? 

___________________________________________________________________  
3- Escreva por extenso, quanto custa cada produto. 

 
 
 



45Geografia – aula dia 08/02/2020 

 
Responda sobre você em sua cidade. 

a- Eu vivo na cidade de: 
_____________________________________________________________________  

b- No Estado do? 
_____________________________________________________________________ 

c- Moro na Rua ou na localidade? 
_____________________________________________________________________ 

d- Você mora perto ou longe do centro da cidade? 
_____________________________________________________________________ 

e- Moro em um país chamado? 
_____________________________________________________________________ 
 
(OBSERVAÇÃO: você pode identificar a sua localidade ou rua onde mora na fatura da 
luz ou água.) 

Português – aula dia 10/02/2020 
1- Observe e leia com atenção o texto abaixo para responder as perguntas. 

 
a- O texto acima trata-se de um texto: 

(    ) Carta pessoal 
(    ) Lenda  
(    ) Informativo 
(    ) Parlendas 
 

b- Quando levamos um animal para casa: 
(    ) Deixamos ele a própria sorte. 
(    ) É nossa responsabilidade pela sua vida, saúde e bem estar. 
(    ) Poderemos deixá-los sem abrigo, sem comida e água. 
 

c- O tema principal do texto é: 
(     ) Maus tratos as pessoas. 
(     ) A forma carinhosa que as pessoas tratam os animais. 
(     ) Abandonar animais é crime previsto em lei. 
 
 
 



Matemática – aula dia 10/02/2020 
1- Com ajuda, responda os problemas matemáticos. 

O Senhor João foi ao supermercado fazer compras. Agora vamos ajudar o Senhor João a 
calcular os valores de suas compras no supermercado?  

 
 
Veja na tabela acima o preço dos alimentos e calcule quanto o Sr. João gastou 
comprando estas quantidades. 
 

2 kg de maçã 3 kg de pêra 4 kg de uva 2 dúzias e meia de 
caqui 

 
 
 
 
 
 
 

10 pés de alface 
crespa 

7 kg de batata 5 kg de cebola 3 dúzias de ovos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ciências – aula dia 10/02/2020 
O ciclo da água na natureza 

Quando o sol aquece a água dos mares, rios e lagos ela se transforma em vapor.  
O vapor de água sobe, condensa e forma gotinhas de água. Essas gotinhas formam nuvens. 
As nuvens vão de um lado para o outro, empurrados pelo vento. Quando as gotas ficam 
pesadas e encontram o ar frio elas caem em forma de chuva. A água da chuva cai na terra, 
nos mares, rios e lagos. A chuva que cai na superfície terrestre novamente evapora e sobe 
na atmosfera. A essa viagem da água na natureza damos o nome de ciclo da água. 

 
1- O que faz evaporar as águas dos lagos, rios e mares? 

_____________________________________________________________________  
2- Em que se transforma o vapor de água que sobe na atmosfera? 

_____________________________________________________________________  
3- Quem empurra as nuvens na atmosfera? 

_____________________________________________________________________  
4- O que acontece quando as nuvens ficam mais pesadas e encontram o ar mais  

frio? 
______________________________________________________________________ 

5- Onde as águas da chuva caem? 
______________________________________________________________________  

6- O que acontece com a água da chuva que caiu na superfície terrestre? 
______________________________________________________________________  

7- Que nome se dá a essa viagem da água na natureza? 
______________________________________________________________________ 
 
 
 



Português – aula dia 11/02/2020 
1- Faça a leitura do texto abaixo, após responda as perguntas. 

 
a- Qual o título deste texto? 

_____________________________________________________________________  
b- Como se chamam os personagens da história? 

_____________________________________________________________________  
c- Que local eles foram visitar? 

_____________________________________________________________________  
d- Escreva o nome do animal que eles viram no zoológico. 

_____________________________________________________________________  
e- Você acha que existem outros animais no zoológico? Escreva alguns dos 

 nomes. 
_____________________________________________________________________  

2- Complete a cruzadinha usando as respostas das perguntas ao lado. 

 

Matemática – aula dia 11/02/2020 
1- Resolva as multiplicações abaixo usando a tabuada. 
 

 
 



 


