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Língua Portuguesa 

PLANEJAMENTO ATE 4º ANO

 

EIXOS CONTEÚDOS SUGESTÕES DE ATIVIDADES VIRTUAIS 

Leitura 

Oralidade 

Produção Escrita 

Análise Linguística 

*Leitura de textos de diferentes gêneros. 

*Interpretação de textos. 

*Produção de diferentes gêneros textuais. 

*Emprego de letras maiúsculas, faz uso de sinais de 

pontuação e parágrafos. 

*Produzir textos com clareza, coerência, sequência de 

ideias, concordância verbal e nominal. 

*Conhecer e fazer uso das palavras com 

correspondências irregulares, e palavras com 

correspondências regulares contextuais entre letras ou 

grupo de letras e seu valor sonoro. 

* Gcompris: O computador/manipulação do teclado/palavras 

cadentes. 

* Leitura ABC: Prática de leitura na vertical e horizontal. 

* Leitura ABC: Lune/leitura 

*Leitura ABC: Imagem com palavras correspondente. 

*Leitura ABC: O clássico jogo da forca. 

*Descobertas: Atividades diversas/chronos. 

*Internet - escola game: caça-palavras, quebra-cabeça, jogo do 

plural 

*Ferramentas de produtividade: editor de texto – produção de 

texto, ditados. 

*Internet – maria montessori e maria fanny: grafias de palavras. 

 

Sugestões: ntmedianeira.wordpress.com (Planejamento Virtual: Ambiente Tecnológico Educacional) 
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Matemática 

PLANEJAMENTO ATE 4º ANO

 

EIXOS CONTEÚDOS SUGESTÕES DE ATIVIDADES VIRTUAIS 

Números e operações * Sistema de Numeração Decimal (organização). 

* Operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. 

* Estimativas e cálculo mental. 

* Tabuadas até o 6. 

* Gcompris: Numeração/dinheiro/todas as atividades. 

* Jogo de memória com os números. 

* contagem de itens. 

* Números com pares de dados. 

* O chapéu mágico/adição. 

* Números em ordem. 

* O chapéu mágico/subtração. 

*Praticar subtração em jogo divertido. 

*Adivinhar um número/ligue os pontos. 

*Atividades de matemática/cálculo/ Os mastigadores de 

números; acerte a balança/ praticar adição com um jogo de tiro 

ao alvo; jogos de memória matemática (escolher +,-x ou /). 

* Internet – escola game: tabuada do dino, dominó, resta 1 

Geometria * Atividades sobre coordenadas geográficas na tabela. * G Compris: Descobertas/atividades diversas/tabela de 

correlação. 

Medidas *Tempo. * G Compris: Descobertas/atividades diversas/relógio. 

Tratamento de informações * Coleta e organização de dados. 

* Construção de tabelas e gráficos de barras ou colunas 

com uso de legendas. 

* Leitura e interpretação de gráficos e tabelas. 

* Ferramentas de produtividade: editor de planilhas. 

Sugestões: ntmedianeira.wordpress.com (Planejamento Virtual: Ambiente Tecnológico Educacional) 
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Orientar e direcionar o acesso das informações seguras pela rede de alcance mundial evitando a exposição das redes sociais, sites 

desconhecidos e conversas com pessoas estranhas. 

Conscientizar os alunos sobre os cuidados com o uso da internet no mundo virtual alertando também sobre os perigos da web. 

Orientar quanto ao tempo limite para o uso das tecnologias no seu dia a dia,  alertando em relação ao uso excessivo. 

Analisar  várias  fontes  para  a  pesquisa  de  um  conteúdo  a  fim  de  julgar  a  veracidade  das  informações disponíveis online. 

 

http://new.netica.org.br/educadores/orientacoes/orientacoes 

 
https://ntmedianeira.wordpress.com/seguranca-na-rede/ 

 
 
 
 

Obs. Este planejamento está em construção com atividades diversas encontradas no sistema linux educacional e virtual, vamos priorizar as 

atividades propostas do eixo de cada área do conhecimento em nosso plano de aula para potencializar os conteúdos de cada ano verificando-os 

nas atividades desenvolvidas pelos alunos. 
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