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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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       Orientações quinzenal sobre a informática antes dos conteúdos programáticos:  

 

        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 e abusivo que é prejudicial a saúde. 
 Analisar várias fontes para a pesquisa de um conteúdo a fim de julgar a veracidade das informações disponíveis 

online.  Orientar os pais de alunos quantos achar pertinente sobre estes assuntos mencionado ou outro destes 
aspectos que achar relevante. 

 
             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 

atividades pedagógicas virtuais que vem em consonância com o currículo do município, as atividades devem ser 
trabalhadas com as propostas do eixo de cada área do conhecimento em nosso plano de aula para potencializar os 
conteúdos de cada ano, verificar, analisar as atividades desenvolvidas pelos alunos. 
 

Construção do planejamento: Professores de Informática Educativa  

                                        Coordenadora Pedagógica NTM  

                                          Professora Vilma Helena                                

                                         2018 
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https://ntmedianeira.wordpress.com/seguranca-na-rede/
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INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
SUGESTÕES DE CONTEÚDOS A SEREM ABORDADOS NAS AULAS DE INFORMÁTICA EDUCATIVA EM CONSONÂNCIA COM O PLANO 

DE AULA 

 
 

PROFESSORA:____________________________ TURMA:__________________ 

 

 

 

PLANO DE AULA QUINZENAL 

 

 
DATA DA AULA PREVISTA NO ATE:______________________________________________ 

 

CONTEÚDO:____________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __ 

 

 

NÍVEL DE ATIVIDADE:___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

SUGESTÃO:____________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Professora digital:__________________________________ 
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O objetivo da Informática Educativa na escola: 

 Oportunizar os alunos ao acesso a    introdução à Educação Digital na nova forma de leitura de mundo isto é uma 

exigência do mundo atual. 

 Utilizar o computador como uma ferramenta a mais no processo de ensino e aprendizagem de forma lúdica e interativa. 

 Com o acesso da tecnologia e a internet na escola são mais uma ferramenta de trabalhado para o professor e aluno e é 

através dela podemos desenvolver as aulas no Ambiente Tecnológico Educacional em consonância com o currículo por meio de 

uma metodologia diversificada assegurando a aprendizagem significativa dos alunos, oportunizando-os das novas tecnologias 

desenvolvendo a autonomia para o estudo e a pesquisa. 

 
As vantagens e desvantagens da tecnologia no cotidiano escolar: 

 

Vantagens: A visualização de conteúdos trabalhados pelo professor. 

                   Utilização de atividades pedagógicas e brincadeiras de forma visual, interativa e colaborativa. 

                  Contribui imensamente no processo de ensino e aprendizagem. 

                  Conduzir as atividades diversificadas de forma adequada atingindo as metas. 

                  Articular as ferramentas disponíveis sempre na perspectiva pedagógica. 

                  Pesquisa de conteúdo em tempo real sempre articulada com o professor. 

 

Desvantagens:   Utilizar a tecnologia de forma equivocada no processo de ensino e aprendizagem. 

                            Utilizar a web para outros fins de atividades que não contempla o currículo escolar. 

                            Equipamentos em alguns momentos que não funcionam. 

                            Com os avanços tecnológicos amplia-se o contato com o mundo virtual, porém devemos manter focados em 

nossa    

                            meta pedagógica alcançando os objetivos propostos do currículo. 
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A proposta pedagógica em tecnologia educacional em nosso município: 

 

 A proposta pedagógica é voltada a oportunizar a aprendizagem através da tecnologia de maneira diferente, atualizada, 

potencializando os conteúdos trabalhados em sala de aula, auxiliando na construção do conhecimento dos alunos e professores. 

 

Como articular as ferramentas digitais com o currículo: 

 

 Pesquisar e utilizar atividades virtuais de acordo com cada faixa etária dos alunos na escola. 

 Conhecer as ferramentas digitais e propor um trabalho que venha ao encontro do currículo. 

 A tecnologia está presente desde o nascimento dos alunos ou até antes através de exames, fotos, filmes domésticos e a 

escola não pode ficar à mercê. 

 Ter consciência e critérios em usar a tecnologia na escola. 

 

 A importância da tecnologia na construção do conhecimento dos nossos alunos: 

 

 é uma ferramenta a mais e é usada para demonstrar ou compartilhar as atividades realizadas na escola. 

 

 

      Quanto ao uso do blog educativo: 

 

 Uma ferramenta que aproxima, informação da escola à comunidade 

por meio do blog da escola é apresentada no meio digital em qualquer momento pode ter acesso a estas informações em tempo 
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 Nós professores digitais e a internet: uma nova leitura de mundo “dentro e fora da escola” quais os cuidados e 

orientações que devemos ter com os nossos alunos nesta era digital. 

 Saber 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. 
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