
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
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: Vida Pública 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 15: Quais são os 
meus direitos – Leitura/escuta Leitura e interpretação 
de texto / Verbos no passado. 

PARA CLASSE – (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, fizemos a autocorreção da atividade 
de casa, página 98 do livro de Língua Portuguesa. 
2. Socializamos as informações do vídeo: SINAIS DE 
PONTUAÇÃO E TIPOS DE FRASES (3º ano ensino 
fundamental) 
https://www.youtube.com/watch?v=j3OLpVgwyQAc 
3. Relembramos com a turma as características de um 
texto de reclamação, explicamos que esses textos têm 
como objetivo solicitar respostas ou soluções de 
fabricantes e vendedores de produtos e serviços.  
4. Explicamos que é muito comum que, em textos de 
reclamação, os verbos sejam usados no passado. 
5. Fizemos a leitura do texto, na página 95 do livro de 
Língua Portuguesa, e conversamos sobre os direitos do 
consumidor. 
6. Respondemos às questões a seguir, nas páginas de 
Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 

 Transcreva do texto da página 95, cinco verbos que 
estão na forma imperativa.  

 O que esses verbos expressam? 
 Retire do texto da página 92, os verbos que estão 

conjugados no tempo passado.  
 Explique a presença dos verbos conjugados no 

passado nesse tipo de texto. 
7. Apresentamos o vídeo: Como Conjugar os Verbos – 
Vídeos Educativos para Crianças. 
https://www.youtube.com/watch?v=Z4F9LtvAzuA 

PARA CASA 
1. Responda à página 96 livro de Língua Portuguesa. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14 – Dividir pra valer 
/ Divisão exata e inexata. Chance de ocorrer um evento. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula on-line de hoje, fizemos a socialização da 
tarefa de casa do dia 08/10, nas páginas 100 (questões 
02 e 03) e 101 do livro. 
2. Retomamos os conteúdos estudados ao longo do 
Capítulo 14 através da seção Para Relembrar, nas 
páginas 102 e 103 do livro. 
3. Respondemos coletivamente a Atividade 08 (questão 
01) páginas 24 e 25 do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem, páginas. 
4. Apresentamos o vídeo: Calculino - Divisão 
https://www.youtube.com/watch?v=S4to_mf9jEI 
5. Comentamos as informações contidas no vídeo. 
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 08 (questões 02 a 04), nas 
páginas 24 e 25 do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
 
GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Natureza, ambientes e qualidade de 
vida. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14 – O chão da 
Terra – O que é Solo? / Poluição do Solo. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. 1. Na aula de hoje, fizemos a socialização da tarefa de 
casa - Apresentação do texto feito nas páginas de 
Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem, sobre os cuidados que é preciso ter com o 
solo. 
2. Relembramos os conteúdos estudados no Capítulo 14 
– As características do solo, os problemas causados ao 
solo pela ação humana e as formas de cuidar do solo. 
3. Apresentamos o vídeo: A conservação do solo 
https://www.youtube.com/watch?v=x-cDMYZijns 
4. Conversamos com a turminha sobre as informações do 
vídeo. 
5. Exploramos o texto de abertura da atividade e 
conversamos sobre as ações que causam a poluição do 
solo. 
6. Respondemos a tarefa de classe – Atividade 05 – 
questões 01 a 04, nas páginas 14 e 15 do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
7. Fizemos a correção coletiva das questões.  
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PARA CASA 
1.  Responda à Atividade 05, (questões 05 a 08), nas 
páginas 14 e 15 do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
 
CIÊNCIAS  
Unidade Temática: Terra e Universo.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14 – O solo e sua 
importância / Conhecendo os solos / Solos de diferentes 
ambientes.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, fizemos a socialização da tarefa de 
casa do dia 07/10 - páginas 86 e 87 do livro.  
2. Na página 90 do livro, estudamos sobre os tipos de 
solo; por meio de slides explicativos, apresentamos 
imagens dos tipos de solo e relacionamos as 
características; realizamos em seguida a atividade da 
página 91 do livro.  
3. Em seguida, estudamos sobre a poluição do solo, 
realizando proposta da seção Mais Atitude; fizemos a 
leitura e discussão da página 92 do livro; após a leitura e 
orientamos na realização do questionamento da questão 
03, página 93 do livro.  
4. Apresentamos o vídeo - A poluição do solo 4º ano 
CEFOL -
https://www.youtube.com/watch?v=Nu1Me6WRM0U  
5. Sistematizamos as informações do vídeo em slides e 
solicitamos o registro nas páginas de Anotações do 
Caderno de Atividades Peagógicas de Aprendizagem.  
6. Explicamos a atividade de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 04, (questões 01 a 05) nas 
páginas 11 a 13 do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem.  
 
ARTE  
Unidade Temática: Música.  
Objeto de Conhecimento: Sons, cores e seres 
fantásticos / Capítulo 14: Criando e brincando com a voz.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Iniciamos a aula com bom dia/boa tarde e anotamos a 
chamada dos participantes. 
2. Discutimos sobre a “saúde da voz”, página 161 do livro 
e praticamos aquecimento da voz fazendo as questões 01 
e 03 da página 162 do mesmo.  
3. Fizemos a atividade prática de regência com as placas 
criadas pela turma. 
4. Trocamos ideias sobre com foi construir as placas e 
fazer o papável de maestro com a turma – página 164 do 
livro.  
5. Lemos o quadro “Para ir Além” sobre o termo 
“maestro” – página 164 do livro.  

6. Explicamos a tarefa de casa. (Apresentamos diferentes 
modelos de placas) 

PARA CASA 
1. A voz humana é um instrumento musical. Com a voz 
podemos expressar nossos pensamentos, emoções, falar, 
cantar e imitar animais. Vamos conhecer uma música 
para brincar na aula? 

  Ouça a música “A descoberta do fogo” clicando no 
link abaixo e aprenda a letra para cantar com a turma nas 
páginas 165 e 166 do livro.  

  Link- https://www.youtube.com/watch?v=si42r8B5hDs  
 

15/10/2020 - QUINTA-FEIRA 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 15: Quais são os 
meus direitos – Análise linguística / semiótica – 
Pronomes pessoais e possessivos. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, fizemos a autocorreção da atividade 
de casa, páginas 96 do livro de Língua Portuguesa. 
2.  Explicamos através de slides informativos o que são 
pronomes pessoais e possessivos. 
3. Exploramos o texto de reclamação, na página 99 do 
livro de Língua Portuguesa, e identificamos os pronomes 
e os substantivos ao qual eles estão se referindo. 
4. Respondemos à tarefa de classe na página 99 do livro 
de Língua Portuguesa, em seguida, fizemos a correção 
coletiva das questões. 
5. Apresentamos o vídeo: Aula de Língua Portuguesa – 
PRONOMES 
https://www.youtube.com/watch?v=8_6Ue-h0dbw&t=79s 
6. Conversamos sobre as informações do vídeo, e 
fizemos sistematização nas páginas de Anotações do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 

PARA CASA 
1. Assista ao vídeo: PRONOMES PESSOAIS – Aprenda 
se divertindo –Educação divertida  
https://www.youtube.com/watch?v=wQoQXOq9uHs 
2. Responda à página 100 do livro de Língua 
Portuguesa. 
 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico/literário. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 15: Quais são os 
meus direitos – Leitura/escuta – Carta de reclamação. 

PARA CLASSE – (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 07, página 26 (seção Agora você é o poeta!), 
do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nu1Me6WRM0U
https://www.youtube.com/watch?v=si42r8B5hDs
https://www.youtube.com/watch?v=8_6Ue-h0dbw&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=wQoQXOq9uHs


 

 

2. Conhecemos, por meio de slides explicativos, o gênero 
textual Carta de reclamação. 
3. Apresentamos o vídeo: 4° Ano - Carta de 
Reclamação (explicação) - 
https://www.youtube.com/watch?v=NHz8koUX6Dk 
4. Produzimos uma Carta de reclamação nas páginas de 
Anotações do Caderno de Atividade Pedagógicas, de 
Aprendizagem. 

PARA CASA 
1. Realize a proposta da seção Escrevendo o texto, 
página 101 e 102, do Livro de Língua Portuguesa. 
ATENÇÃO! Não se esqueça de reler a seção Planejando 
o texto. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14 – Dividir pra valer 
/ Divisão exata e inexata / Dobros e metades. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula online de hoje, fizemos a socialização da tarefa 
de casa do dia 14/10, Atividade 08 (questões 02 a 04)  
páginas 24 e 25 do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
2. Exploramos as páginas de abertura do Capítulo 15 “A 
capacidade de medir”, nas páginas 104 e 105 do livro. 
3. Respondemos coletivamente a seção Trocando ideias 
na página 105 do livro. 
4. Explicamos que litro(L) e mililitro (ml) são as unidades 
de medida de capacidade mais usadas. 
5. Apresentamos o vídeo: Medida de Capacidade Litro e 
Mililitro -  https://youtu.be/XhkfdA0VgZ8  
6. Comentamos as informações contidas no vídeo e 
sistematizamos em slides.  
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à página 106 do livro. 
 
HISTÓRIA 
Unidade Temática: As pessoas e os grupos que 
compõem a cidade e o município. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14 – O Brasil em 
festa.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula on-line de hoje, fizemos a autocorreção da 
tarefa de casa nas páginas 68 e 69 do livro.  
2. Realizamos o estudo coletivo do texto “O que são as 
festas populares?” na Atividade 04 do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, página 11. 
3. Respondemos coletivamente a Atividade 04 (questões 
01 e 02), páginas 11 e 12 do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
4. Apresentamos o vídeo: Como surgiu a festa junina 
https://youtu.be/Ji2T53BuDa0  

5. Conversamos sobre as informações do vídeo. 
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 04 (questões 03 a 06), nas 
páginas 12 e 13 do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
 
LÍNGUA INGLESA: OXFORD 
Thematic Unit: Unit 7 - Why are weekends special? 
Target of Knowledge:  Grammar and Vocabulary and 
story: New: Were you at home? Yes, I was. / No, I wasn’t. 
/ Yes, we  were. / No, we weren’t.  
Review: the time, days of the week, places vocabulary 

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, iniciamos com a correção do 
homework pages 70,71 Activity book. 
2. No Class book  unit 7 completamos a página 79 e no 
Activity book página 117. 

HOMEWORK 
1. Answer page 72 Activity book. 
 

16/10/2020 - SEXTA-FEIRA 
 
LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES 
Campo de Atuação: Artístico-literário.  
Objetos de Conhecimento: Leitura/escuta –  
Trabalhando o paradidático: “Como mudar o mundo” 

PARA CLASSE – (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 05, nas páginas 13 e 14, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Literatura 
Infantil. 
2. Realizamos os questionamentos a cerca das páginas 
41 a 48 do paradidático Como mudar o mundo?. 
3. Fizemos a explicação do projeto “As palavras 
mágicas para mudar o mundo. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 06, nas páginas 15 a 17, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – 
Literatura - Infantil. 
 
LÓGICA  
Unidade Temática: Números e Raciocínio lógico.  
Objeto de Conhecimento: Desafios com probabilidade.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Iniciamos com uma saudação diária e um breve 
diálogo.  
2. Fizemos a autocorreção da Atividade 03 (questões 
04 a 06) na página 06 do Caderno de Atividades;  
3. Exploramos com apresentação de slides os desafios 
de 01 a 03 – Atividade 04 - (página 07) - e deixamos 
que os alunos pensassem primeiro e demos os 
primeiros comandos para a resolução;  

https://www.youtube.com/watch?v=NHz8koUX6Dk
https://youtu.be/XhkfdA0VgZ8
https://youtu.be/Ji2T53BuDa0


 

 

4. Em seguida, explicamos uma melhor maneira de 
avaliar cada questão e ouvimos as estratégias dos 
alunos; fizemos a correção coletiva das questões. 
5. Explicamos a atarefa de casa. 

PARA CASA: 
1. Responda à Atividade 04 (questões 04 a 06), na 
página 08 do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Natureza, ambientes e qualidade de 
vida. 
Objeto de Conhecimento: Capitulo 14 – O chão da 
Terra - O solo e suas características/ Os problemas 
causados ao solo pela ação humana/ Cuidados com o 
solo. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, fizemos a autocorreção da tarefa de 
casa - Atividade 05, (questões 05 a 08), nas páginas 14 
e 15 do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem.  
2. Relembramos os conteúdos estudados no Capítulo 14 
– As características do solo, os problemas causados ao 
solo pela ação humana e as formas de cuidar do solo.  
3. Fizemos a leitura partilhada da seção “Para 
Relembrar”, nas páginas 156 e 157 do livro. 
4.  Apresentamos o vídeo: Aprenda mais sobre Solos: 
https://www.youtube.com/watch?v=lBRFa_cMfG8&t=301s 
5. Conversamos sobre as informações do vídeo. 
6. Elaboramos um esquema-resumo com as informações 
estudadas ao longo do Capítulo 14, nas páginas de 
Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 

PARA CASA 
1. Vamos Relembrar? Copie e responda às questões a 
seguir nas páginas de Anotações do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
a) Explique como é formado o solo. 
b) Qual a importância do solo para os seres vivos? 
c) Cite três exemplos de problemas causados ao solo 
pela ação humana. 
d) Como podemos está cuidando do solo? Elabore um 
parágrafo explicativo. 
 
CIÊNCIAS  
Unidade Temática: Terra e Universo.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14 – O solo e sua 
importância / Conhecendo o solo / A vida no solo / A 
formação do solo.  

CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, fizemos a autocorreção da tarefa de 
casa do dia 14/10 - Atividade 04, (questões 01 a 05) nas 

páginas 11 a 13 do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
2. Fizemos o estudo das páginas 94 e 95 do livro, 
retomando os conceitos do Capítulo 14 do livro.  
3. Em seguida, exploramos a Atividade 05 - questões 01 
a 03; fizemos a leitura partilhada dos textos e resolvemos 
coletivamente as questões de classe. 
4. Finalizamos com a apresentação do vídeo: A 
importância do solo como recurso para uma vida 
mais sustentável: 
https://www.youtube.com/watch?v=9NqgxdoJwV0  
5. Explicamos a atividade de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 05 (questões 04 a 07), nas 
páginas 15 e 16 do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
 
LÍNGUA INGLESA: OXFORD 
Thematic Unit: Unit 7 - Why are weekends special? 
Target of Knowledge:  Grammar and Cross-curricular 
New: The bracelet was / wasn’t …, The jewels were / 
weren’t  in the bedroom. Review: prepositions and furniture 
vocabulary 

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, iniciamos com a correção do 
homework pages 72 Activity book. 
2. No Class book completamos as páginas 80 e 81, e no 
Activity book página 73  (1). 

HOMEWORK 
1. Answer page 73 – number 1 
 

 
“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=lBRFa_cMfG8&t=301s
https://www.youtube.com/watch?v=9NqgxdoJwV0

