
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 1ª SEMANA – 4º ANO A/B/C – PORTUGUÊS  
 

AULAS DA SEMANA DE 23/ 03/ 2020 A 27/ 03/ 2020 
 
Professoras: Liliana e Thainá. 
 
Área do conhecimento: Português 
 
Conteúdos: Interpretação de texto e grau do substantivo 
 
Habilidades:  
(EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema--grafema regulares 
diretas e contextuais. 
(EF04LP06) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre substantivo 
ou pronome pessoal e verbo (concordância verbal). 
(EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo, 
substantivo e adjetivo (concordância no grupo nominal). 
 
Vídeo Complementares:  
 

Segunda-feira – 23/03/20 
Pesquisa sobre os primeiros piratas 
https://www.youtube.com/watch?v=GjafjiZ8nig 

 

Sexta-feira – 27/03/20 
Grau dos substantivos 
https://www.youtube.com/watch?v=cjIF1KmOgyw 
 

 
Atividades:  
Segunda-feira – 23/03/20 
Leitura e resolução dos exercícios - “Entendendo o texto” – Livro página 54 e 55.  
Pesquisa das páginas 56 e 57, utilizando o vídeo acima. 
https://drive.google.com/file/d/15ELBkhkF5dId-s7BlSJltKadbUhxc-wR/view?usp=sharing 
 

Quinta-feira – 26/03/20 
Correção da interpretação de texto – livro página 54 e 55. 
Página 54 
https://drive.google.com/file/d/1bx3eILcMqm-CRdXL1TtaQ7vxg_9kG4MM/view?usp=sharing 
Página 55 
https://drive.google.com/file/d/1p_JYs1jbndZiDKcB9lScYKmogsWEOc1G/view?usp=sharing 
 
Correção da pesquisa – livro páginas 56 e 57. 
https://drive.google.com/file/d/1imfnYqYKKfEAxSSXqH_jiwG8pmEk_NBo/view?usp=sharing 
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Conversando com outros textos – fazer a leitura do texto sobre o planejamento de uma viagem  
- livro página 58 e 59. Depois, realize as atividades da página 60. Na próxima aula, faremos a 
correção desta página. Bom trabalho! 
 

Sexta-feira – 27/03/20 
Correção “Conversando com outros textos”, sobre planejamento de uma viagem – livro página 
60. 
https://drive.google.com/file/d/11AGSUDUCuVR9XRzTAV5zkGrzAmWYmIRQ/view?usp=sharing 

 
Grau do substantivo – folha com explicação e exercícios para escrever no caderno. 
https://drive.google.com/file/d/1WfeQv1OPFN7fySiwpYPU9U7mbE9kzqg0/view?usp=sharing 
 
 
Recursos para as aulas: - Livro didático e caderno. 
 
 
Encontro (s) online:  
 
4º Ano A – 8h30min. 
 
4º ANO B: - 9h45min 
 
4º Ano C– 13h30mim. 
 
 
Orientações: Assistam os vídeos, façam os exercícios e anotem suas dúvidas para 
conversarmos durante nossos encontros no zoom. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
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