
 
 

CONTROLE DE LIÇÕES  

 

  
     

TURMA: 4º ano DATA: 28/05/2019  
Disciplina: Educação Física Professor: Bianca  
Conteúdo dado em sala de aula: mini futebol  
  

Disciplina: Português Professor: Elaine  
Conteúdo dado em sala de aula: GOSTAR DE LER – Realizara leitura do texto “Os  mistérios da noite”, de 

forma expressiva, tentando criar um tom de suspense e mistério, coerente com a temática do texto. Após, 

trabalharei os marcadores do gênero conto de mistério. Após realizarão a página 59 e leitura PARA RELEMBRAR – 

páginas 60 e 61. (finalização do capítulo). Introdução ao capítulo 8 “Exercendo o papel de cidadão”. Iniciarei o 

capítulo, estimulando os alunos a compartilharem situações em que os pais ou responsáveis precisaram fazer 

reclamações sobre algum produto ou serviço. Após realizarei a leitura do texto da seção. A partir do texto, terão a 

oportunidade de repensar, com a ajuda da professora, as atitudes que devem ser tomadas quando uma pessoa 

precisa enfrentar esse tipo de problema. Páginas 62 a 65.  
 

  
Disciplina: Português Professor: Elaine  
Conteúdo dado em sala de aula:  GOSTAR DE LER – Realizara leitura do texto “Os  mistérios da noite”, de 

forma expressiva, tentando criar um tom de suspense e mistério, coerente com a temática do texto. Após, 

trabalharei os marcadores do gênero conto de mistério. Após realizarão a página 59 e leitura PARA RELEMBRAR – 

páginas 60 e 61. (finalização do capítulo). Introdução ao capítulo 8 “Exercendo o papel de cidadão”. Iniciarei o 

capítulo, estimulando os alunos a compartilharem situações em que os pais ou responsáveis precisaram fazer 

reclamações sobre algum produto ou serviço. Após realizarei a leitura do texto da seção. A partir do texto, terão a 

oportunidade de repensar, com a ajuda da professora, as atitudes que devem ser tomadas quando uma pessoa 

precisa enfrentar esse tipo de problema. Páginas 62 a 65.  
 

  
Disciplina: Português Professor: Elaine  
Conteúdo dado em sala de aula: PPT –  Finalizar o “Planeje seu texto” - páginas 38 e 39. (atividade 

em dupla).  
 

  
Disciplina: Matemática Professor: Elaine  
Conteúdo dado em sala de aula: APERTE O PASSO – Páginas 53 a 55. Com o uso da calculadora, 

realizar divisões por 10, números terminados em zero.  
 

Lição de casa: Resolver problemas no caderno. (Xerox pronto). Estudar para a prova de Matemática. 

(amanhã) 
 

Data de entrega: Para dia: 30/05. 
 

 


