
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Dom e Compromisso: 40 anos de história e memória! 

 
05/10/2020 - SEGUNDA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário e Vida cotidiana. 
Objeto de Conhecimentos – Análise linguística 
Semiótico – Ortografia ar-er-ir-or-ur. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
atividade nas páginas de Anotações do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Trabalhamos o gênero canção, fazendo leitura e 
discutindo a temática abordada. 
3. Realizamos os itens 2 e 3 da Atividade 07, página 18, 
do Caderno de Atividade Pedagógicas de Aprendizagem.   
4. Nas páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem, fizemos um ditado de 
palavras com as ortografias -ar-er-ir-or-ur. 

PARA CASA 
1. Releia o texto da página 18, da Atividade 07, do 
Caderno de Atividade Pedagógicas de Aprendizagem e, 
em seguida, responda à página 19. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Grandezas e Medidas / Numerais.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14: Brincadeiras 
para contar e operar / Relação entre número e quantidade 
/ Agrupamentos de 10 em 10 / Adição.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Fizemos a socialização da tarefa de casa do dia 30/09 
– Atividade 06, nas páginas 15 e 16, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
2. Em seguida, orientamos as crianças a fazerem dupla 
com orientador e pegarem os palitos pedidos na tarefa de 
casa da aula anterior. 
3. Solicitamos que contassem os palitos o mais rápido 
possível e em seguida, respondesse aos “itens a e b” da 
1ª questão da página 78 do livro.  
4. Continuamos com a explicação da questão 02 da 
mesma página; demos um tempinho e deixamos os 
pequenos responderem.  
5. Usando os slides demos continuidade à explicação da 
página 79 do livro; resolvemos coletivamente às 
questões. 

6. Retomamos os conceitos de adição e subtração, por 
meio de slides expositivos.   
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda, com ajuda do orientador, às páginas 80 a 
82 do livro. 

 Para resolver as somas da página 82 do livro, você 
poderá usar a caixinha de cálculos! 
 
NATUREZA E SOCIEDADE 
Unidade Temática: O trabalho e a sustentabilidade 
na comunidade.  
Objeto do Conhecimento: Capítulo 13 – A produção 
dos objetos / Capítulo 14 – Acontecimentos eu se 
repetem.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Iniciamos a aula com a socialização da atividade de 
casa do dia 30/09 – Atividade 04 (questões 04 a 06), na 
página 11, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
2. Em seguida, exploramos as páginas 58 e 59 do livro; 
analisamos as imagens com as crianças pedindo a eles 
que relatassem o que está acontecendo em cada 
momento da ilustração, lendo com eles as legendas. 
3. Fizemos a leitura coletiva dos questionamentos da 
página 59 e solicitando que as crianças que 
respondessem. 
4. Depois, compartilhamos o texto da página 60, fazendo 
uma leitura coletiva com os alunos. 
5. Em seguida espelhamos o vídeo a seguir, que é a 
história do Patinho Feio: 
 https://www.youtube.com/watch?v=liWISgGDr9M 
6. Logo depois, exploramos a seção “Trocando ideias” – 
página 61 e orientamos as crianças a responderem nas 
páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Com ajuda do orientador, realize a proposta das 
páginas 66 e 67 do livro – seção Investigue! 
Socializaremos na aula do dia (14/10). 

 
06/10/2020 - TERÇA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Prática de estudo e pesquisa / Vida 
cotidiana. 
Objeto de Conhecimento: Analise linguística-
semiótica – Sinais de Pontuação. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 07, página 19 do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
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2. Estudamos sobre os sinais de pontuação. 
3. Respondemos à Atividade 09, página 22, do Caderno 
de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 

PARA CASA 
1. Estude e responda à Atividade 09, na página 23, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
REDAÇÃO 
Campo de atuação: Artístico-literário / Vida cotidiana. 
Objeto de Conhecimento: Leitura /escuta – Reconto de 
história.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, página 
123 do livro de Língua Portuguesa. 
2. Assistimos ao vídeo: Chepeuzinho Vermelho 2, 
disponível na página 149 do livro de Língua Portuguesa. 
3. Realizamos os itens propostos nas páginas 150 e 151, 
livro de Língua Portuguesa. 

PARA CASA 
1. Realize a proposta da página 152 e 153 do livro de 
Língua Portuguesa. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14 – Brincadeiras 
para contar e operar / Relação entre número e quantidade 
/ Adição e Subtração.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, fizemos a socialização da tarefa de 
casa do dia 05/10 por meio de slides – páginas 80 a 82 do 
livro. 
2. Socializamos sobre o Jogo Captura 10; questionamos 
sobre as descobertas e o que aprenderam Com o 
joguinho.  
3. Usando slides, retomamos sobre adição e subtração – 
trabalhamos os termos e o algoritmo das operações.  
4. Em seguida, explicamos a tarefa de classe através de 
leitura coletiva; solicitamos que as crianças resolvessem a 
página 83 do livro, com apoio do material da caixinha de 
cálculos; fizemos a correção coletiva das continhas.  
5. Logo depois, explicamos e resolvemos coletivamente a 
questão 05 (itens a até d) nas páginas 84 e 85 do livro; 
fizemos a verificação das atividades realizadas. 
6. Concluímos a aula com a explicação da tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 05, nas páginas 13 e 14, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 

 
07/10/2020 - QUARTA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico literário / Vida cotidiana. 

Objeto de Conhecimento: Análise 
linguística/semiótica – Substantivo Coletivo. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 09, na página 23, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Estudamos sobre substantivo coletivo, vendo conceito 
e exemplos. 
3. Respondemos à Atividade 10, páginas 24 e 25, do 
Caderno de Atividades de Pedagógicas de 
Aprendizagem.  
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 10, páginas 26 e 27 (até o item 
7), do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Grandezas e Medidas / Numerais. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14: Brincadeiras 
para contar e operar / Adição de Números Naturais – 
Tabelas e Gráficos. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, fizemos a socialização da tarefa de 
casa do dia 06/10 – Atividade 05, nas páginas 13 e 14, 
do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem.  
2. Exploramos as páginas 87 a 89 do livro, explicando 
sobre adição de números naturais com uso de tabelas e 
gráficos.  
3. Apresentamos slides para fixar sobre a finalidade das 
tabelas e gráficos.  
4. Durante a realização da tarefa de classe, questionamos 
os pequenos alunos sobre as dúvidas e aprendizados. 
5. Finalizamos a aula - Matemática Caderno Mágico - 
Interpretar Gráficos – Ano Escolar: 1º Ano Lição: 
Interpretar Gráficos 
https://www.youtube.com/watch?v=PczJAqT6clo  
6. Explicamos a tarefa de casa fazendo uso de slides. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 85 (questão 06) e 86 do livro. 
 
NATUREZA E SOCIEDADE 
Unidade Temática: O trabalho e a sustentabilidade 
na comunidade.  
Objeto do Conhecimento: Capítulo 14 – 
Acontecimentos se repetem / O que é um ciclo?  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Iniciamos a aula com a socialização da atividade de 
casa do dia 05/10 – perguntamos sobre o experimento 
das páginas 66 e 67 do livro – seção Investigue! 
2. Em seguida, espelhe o texto da página 62 do livro 
fazendo uma leitura coletiva com as crianças. 

https://www.youtube.com/watch?v=PczJAqT6clo


 

 

 O texto falava sobre o filme do Rei Leão, que é uma 
boa forma de trabalhar o desenvolvimento dos animais. 
3. Analisamos junto com os alunos, as imagens da página 
62, buscando trabalhar as mudanças físicas que 
ocorreram em Simba. 
4. Apresentamos para as crianças um vídeo sobre o filme 
do Rei Leão e deixamos que elas falassem sobre o filme - 
https://www.youtube.com/watch?v=CmTsXyoWLPE – 
sistematizamos as informações do vídeo.  
5. Exploramos a página 63, explicando sobre o ciclo de 
vida das plantas e dos animais, por meio de slides.  
6. Apresentamos, por meio de slides, o ciclo de vida da 
borboleta e de uma árvore, e solicitamos que os 
pequenos desenhassem nas páginas de Meia Pauta do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 64 e 65 do livro. 

 
08/10/2020 - QUINTA-FEIRA 

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

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Socializamos a tarefa de casa, páginas 44 e 45 do livro 
de Práticas de Produção Textual. 
2. Houve um momento para a contação de história e 
discussão sobre o tema. 
3. Realizamos a atividade proposta da página 42 do livro 
de Leitura e Escrita. 
4. Explicamos sobre o projeto dos personagens. 

PARA CASA 
1. Leia o livro “Lêdo, o livrinho que queria ser lido” 
disponível no app da escola e, em seguida, realize a 
proposta da Atividade 08, página 10, 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. Iniciamos a temática do 4º bimestre: Show das 
profissões – Projeto 04. 
2. Situamos e conversamos com os alunos sobre os 
objetivos e a importância dessa proposta nas habilidades 
socioemocionais. 
3. Compartilhamos imagens do Dicionário da Educação 
Profissional em Saúde, e com base nas imagens 
definimos profissão. 

4. Conhecemos o material do 4º bimestre - Revista 
Embarcando / Paradidático / Caderno de Projetos.  
5. Compartilhamos a leitura das páginas 04 e 05 da 
Revista Embarcando e apresentamos o desafio do 
projeto, propondo a reflexão sobre a importância de uma 
profissão na vida de uma pessoa.   
6. Solicitamos aos alunos que, comentassem sobre a 
profissão dos responsáveis e familiares deles, com base 
no roteiro a seguir:   

 O que os responsáveis fazem e onde atuam? Devem 
relatar sem dizer aos colegas o nome da profissão.   

 A ideia é proporcionar uma dinâmica para a 
descoberta das profissões através apenas de algumas 
características; 

 A cada descoberta, anote o nome da profissão na tela. 
7. Classificamos assim: profissionais liberais, funcionários 
públicos, trabalhadores de empresas privadas e 
empresários. Seguir temas de atuação profissional, como: 
alimentação, serviços públicos, tecnologia, lazer, etc. Veja 
a melhor forma para essa reorganização.  
8. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Na aula de hoje, iniciamos o Projeto 04 - Show das 
profissões - Programa Pleno. 
2. Agora é sua vez! Faça a entrevista proposta nas 
páginas 06 a 09 da Revista Embarcando. 
 
LÍNGUA INGLESA 
Thematic Unit: Unit 5 – What Do We Eat? 
Target of Knowledge: Literacy and culture. 

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, aprendemos diferentes frutas. 
2. Relembramos a história The spider and the honey 
tree. 
3. Respondemos atividade no livro. 

HOMEWORK 
1. Responda à questão 2 da página 44 do seu Activity 
Book. 

 
09/10/2020 - 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 a musica “Over the 
Rainbow” e saudamos a todos com bom dia/boa tarde. 
2. Socializamos os desenhos de movimentos criados pela 
turma na página 165 do livro – questão 03 e discutimos a 
seção quadro ”Para ir Além” sobre museus virtuais, 
coleções de quadros, objetos, fotografias e outros – na 
página 169 do livro. 

https://www.youtube.com/watch?v=CmTsXyoWLPE


 

 

3. Observamos a imagem da apresentação do espetáculo 
musical “O mágico de Oz” e trocamos experiências 
perguntando a turma quem já foi ou gostaria de ir ao 
teatro, o que é figurino, como é a música, falas e efeitos 
sonoros – nas páginas 176 e 177 do livro. 
4. Conversamos sobre a história “O mágico de Oz” – na 
página 178 do livro e assistimos um trecho do espetáculo, 
para fruição da história e da produção teatral – 
https://www.youtube.com/watch?v=SUQwRKO_Eqw  
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Aprendemos hoje na aula, que os musicais usam várias 
linguagens artísticas, como a música, o teatro, a dança e 
as artes visuais. E conhecemos a famosa história “O 
mágico de Oz“.  

 Agora que você já conhece um pouco sobre a história, 
faça o que se pede: 
a) Leia novamente a página 178 e desenhe o 
personagem de que você mais gostou.  
Não se esqueça de colorir! 
 
PROGRAMAÇÃO 
Unidade Temática: Linguagens tecnológicas e digitais.  
Objeto de Conhecimento: Sequenciamento flexível. 

CLASSE (ON-LINE) 
1. Cumprimentamos os alunos e anotamos a presença 
dos participantes. 
2. Explicamos o conceito de sequência flexível.  
3. Espelhamos as imagens da sequência de etapas para 
se vestir: 

 O que devemos vestir primeiro?  
 O que devemos vestir depois e o que devemos vestir 

por último? 
4. Explicamos que é possível mudar a ordem de algumas 
etapas em uma sequência e, ainda assim, atingir o 
mesmo resultado. 
5. Pedimos aos alunos para criarem sua sequência de 
passos para vestir o fardamento escolar. 

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 CRIAR – escolha – NOVO - 
Criar uma história / Selecione uma história. 

7. Escolha dois personagens e coloque no seu cenário 
dois objetos. Deixe sua história bem bonita. 
 
LÍNGUA INGLESA 
Thematic Unit: Unit5 – What Do We Eat? 
Target of Knowledge: Speaking. 

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, revisamos alguns tipos de comida. 
2. Fizemos uma brincadeira. 
3. Fizemos atividade no livro. 

HOMEWORK 
1. Com a ajuda do seu orientador, leia as palavras da 
página 100 do seu Activity Book para revisar o 
vocabulário estudado. 
 

 
“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: ___________________ 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUQwRKO_Eqw
http://www.codespark.com/play/

