
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Dom e Compromisso: 40 anos de história e memória! 

 
12/10/2020 - SEGUNDA-FEIRA 

 
FERIADO: DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA  

 
13/10/2020 - TERÇA-FEIRA 

 
FERIADO: ANTECIPAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR 
 

14/10/2020 - QUARTA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de atuação: Artístico-literário / Vida pública. 
Objeto de conhecimento: Capítulo 15: Como é que se 
aprende? – Leitura escuta – Leitura e interpretação de 
imagens.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 10, páginas 26 e 27 (até o item 7), do Caderno 
de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
2. Trabalhamos a leitura de imagem, utilizando a atividade 
proposta nas páginas 100 e 101 do livro de Língua 
Portuguesa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 124 e 125 do livro de Língua 
Portuguesa. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Grandezas e Medidas / Numerais. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14: Brincadeiras 
para contar e operar / Dezenas e dúzias.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, fizemos a socialização da tarefa de 
casa do dia 07/10 – páginas 85 e 86 do livro, por meio de 
slides. 
2. Em seguida, explicamos por meio de slides expositivos 
a ideia de dezena e dúzia.  
3. Solicitamos o “material dourado” para fixar o conceito 
de dezena e unidade; fizemos alguns exemplos de 
agrupamentos de 10 usando os cubinhos do material 
dourado. 
4.  Em seguida, explicamos a tarefa de classe nas 
páginas 90 e 92 do livro, através de leitura participativa; 
primeiro deixamos os estudantes resolverem com a 
autonomia e, depois, fizemos a correção coletiva.  

5. Finalizamos com o vídeo educativo - Dúzia 
https://www.youtube.com/watch?v=2AvWMD2IQNU  
6. Concluímos a aula com a explicação da tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Estude e responda às páginas 91 e 93 do livro. 
 
NATUREZA E SOCIEDADE 
Unidade Temática: O trabalho e a sustentabilidade 
na comunidade.  
Objeto do Conhecimento: Capítulo 14 – 
Acontecimentos que se repetem / O que é um ciclo?  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Iniciamos a aula com a socialização da atividade de 
casa do dia 28/09 - páginas 64 e 65 do livro.  
2. Socializamos o experimento sobre o ciclo de vida de 
uma planta – seção Investigue, nas páginas 66 e 67 do 
livro.  
3. Em seguida, exploramos por meio de slides as páginas 
68 a 70, estudando sobre o ciclo da água na natureza; 
fizemos o espelhamento de slides. 
4. Exploramos “ciclo da água” por meio de slides 
expositivos e destacamos os pontos importantes do texto 
para estudo. 
5.  Em seguida, realizamos a tarefa de classe na página 
72 do livro.  
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Leia o texto da página 71 do livro seção – Para ir além! 
- em seguida, faça um desenho nas páginas de Meia 
Pauta do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem, sobre a importância da água para o corpo. 
Escreva uma legenda para o desenho e não se esqueça 
de colorir! 
2. Responda à página 73 do livro. 

 
15/10/2020 - QUINTA-FEIRA 

 
LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – 
Trabalhando o reconto. 

PARA CLASSE – (ON-LINE). 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, a 
leitura do livrinho: “Lêdo, o livrinho que queria ser lido” 
e, em seguida, socializamos as produções realizadas nas 
páginas 46 e 47 do livro de Produção Textual. 
2. Houve um momento para relembrar a história lida em 
casa e logo discutimos sobre o tema. 
3. Realizamos a atividade proposta da página 43 do livro 
de Leitura e Escrita. 

PARA CASA 
1.   Faça a leitura de um livro de sua escolha (ATENÇÃO: 
livro que você tenha em casa) e, em seguida, realize a 
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proposta da Atividade 09, página 11, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
FORMAÇÃO 
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais. 
Objeto de Conhecimento: Show das profissões – 
Programa Pleno – Projeto 04.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 08/10 - nas 
páginas 06 a 09 da Revista Embarcando. 
2. Situamos e conversamos com os alunos sobre o que 
eles acharam das entrevistas, qual mais chamou a 
atenção e por qual razão? Seguimos o roteiro: 

 O que as pessoas comentaram sobre suas profissões? 
 Por que escolheram ser o profissional que são hoje? 
 Como foram as escolhas profissionais dessas 

pessoas? 
  O que as influenciou no momento que elegeram o 

caminho profissional a ser trilhado?  
 O que mais lhes dá prazer em suas profissões?  
 Quais foram e/ou são as dificuldades encontradas no 

exercício de suas profissões?  
 O que mais lhes dá prazer no trabalho?  
 Vocês acham que essas pessoas estão felizes com o 

que fazem?  
 Vocês acreditam que essas pessoas com quem 

conversaram mudariam de profissão, caso lhes fosse 
dado essa escolha? Por quê? 
3. Realizamos a proposta das páginas 10 e 11 da Revista 
Embarcando.  
4. Fizemos a leitura do texto que destaca a importância 
da profissão e o que desperta prazer nas pessoas e 
finalizamos a aula conversando sobre a proposta do 
paradidático: O que eu quero ser quando crescer? 
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Os alunos devem pesquisar e trazer para a próxima 
aula fotografias de jornais e revistas, de diferentes 
profissões de diversas áreas: saúde, educação, 
transporte, segurança, tecnologia, artes, etc. 
2. Com ajuda dos familiares, leia o paradidático: O que 
eu quero ser quando crescer? – para compartilharmos 
na próxima aula (22/10). 
 
LÍNGUA INGLESA 
Thematic Unit: Unit 6 – How Are People and Animals 
Different? 
Target of Knowledge: Vocabulary and song. 

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, iniciamos uma nova unidade. 
2. Aprendemos sobre diferenças entre humanos e 
animais. 

 

HOMEWORK 
1. Responda à questão 3 do Class book (página 63). O 
aluno deve numerar as imagens e depois desenhar as 
partes que estão faltando em cada imagem. 
 

16/10/2020 - SEXTA-FEIRA 
 
ARTE 
Unidade temática: Artes visuais e Música.  
Objeto de Conhecimento: A arte de contar história / 
Capítulo 14: Contando e cantando histórias  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Iniciamos a aula ouvindo um trecho da música “O 
Guarani – Ópera de Carlos Gomes” e saudamos a todos 
com bom dia/boa tarde. 
2. Socializamos os desenhos dos personagens escolhidos 
pela turma – na página 178 do livro.  
3. Discutimos sobre as diferentes maneiras de contar 
histórias: por meio de livros, desenhos, músicas, balés ou 
contação oral e exemplificamos falando sobre o 
surgimento da Ópera, música composta por Carlos 
Gomes, do trecho que ouvimos, perguntamos se já 
conheciam – página 179 do livro.  
4. Assistimos uma história: “A ilha dos sentimentos” 
contada de maneira diferente por dois narradores: Juçara 
e Ponttinho (Qr Code - página180) e discutimos se a 
história foi contada igual ou diferente.  
5. Conhecemos os contadores de história Juçara e 
Ponttinho, na seção “Quem faz arte” – página 181 do 
livro.  
6. Explicamos a tarefa de casa 

PARA CASA 
1. Aprendemos na aula de hoje que para contar uma 

história podemos usar várias linguagens artísticas: teatro, 

dança, artes visuais, música e literatura. Vamos escolher 

uma dessas linguagens para apresentar uma história? 

Isso vai ser divertido! 

2. Escolha uma história para contar para a sua 

professora e seus colegas. Você pode contar oralmente, 

só com palavras, ou com auxílio de objetos como você viu 

no vídeo. Existe ainda outra forma de contar sua história: 

cantando. Use sua criatividade! 

 
PROGRAMAÇÃO 
Unidade Temática: Linguagens tecnológicas e digitais.  
Objeto de Conhecimento: Reflexão sobre 
sequenciamento flexível.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Cumprimentamos os alunos e anotamos a presença 
dos participantes. 
2. Revisamos o conceito de sequência flexível.  



 

 

3. Realizamos uma reflexão com os alunos sobre a 
importância do sequenciamento flexível para a 
programação. 
4. Explicamos as fases mais complexas do Capítulo 
Sequenciando do Aplicativo Codespark Academy. 
5. Explicamos a tarefa de casa 

PARA CASA 
1. Roteiro para acessar o site do Codespark Academy - 
Digite o endereço eletrônico: www.codespark.com/play/  
2. Aguarde até carregar o Codespark Academy / 
Selecione o idioma Português. 
3. Clique no canto superior esquerdo da tela ESCOLAS / 
Depois selecione a opção ALUNOS. 
4. Na opção Usar o código da sala de aula, digite o 
código que será encaminhado pelo Aplicativo da Escola.  
Importante: Esse código ficará disponível para acesso 
somente por 24 horas. 
5. Selecione sua turma: Exemplo: 1º ano A manhã - 
Selecione o nome do aluno. 
6. Depois clique na opção Quebra-Cabeça / Clique no 
Capítulo 1 – Sequenciando. 
7. Revise as fases 14 a 17. 
 
LÍNGUA INGLESA 
Thematic Unit: Unit 6 – How Are People and Animals 
Different? 
Target of Knowledge: Vocabulary and Story. 

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, aprendemos algumas ações. 
2. Revisamos partes dos animais. 
3. Respondemos atividade no livro. 

HOMEWORK 
1. Responda à questão 2 da página 46 (Activity book). 

 
“A paz está na boa educação.” 

 
Para um melhor acompanhamento do aluno, baixe 

em seu celular o aplicativo Colégio Pro Campus e receba 
instantaneamente informações relevantes do seu (sua) 
filho(a). 

 
 

Visto dos Pais/Responsáveis: ___________________ 
 

 
 

 

 

http://www.codespark.com/play/

