
 

 
 
 
 
 

 
 

 
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 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta– 
Interpretação de poema 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, páginas 
104 e 105 do livro de Língua Portuguesa.    
2. Interpretamos o gênero textual poema e realizamos as 
páginas 106 e 107.  
3. Revisamos ainda o conteúdo do capítulo utilizando as 
informações das páginas 108 e 109 do mesmo.  

PARA CASA 
1. Você já teve uma festa de aniversário só sua, 
organizada pelos seus pais? Já parou para imaginar a 
visão deles sobre a festa? Para iniciarmos o próximo 
capítulo, queremos conhecer o depoimento de seus pais 
e/ou responsáveis sobre essa data tão incrível. Para isso, 
grave um vídeo de no máximo 30 segundos em que 
seus pais irão comentar a experiência positiva ou 
negativa de ter organizado uma festa de aniversário.  
2. Os vídeos devem ser enviados somente para os 
seguintes e-mails:  
4º anos A e B manhã: depoimentosmanha@gmail.com 
4º ano tarde: depoimentostarde@gmail.com  
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Probabilidade e estatística/ Números. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14: Situações-
problema envolvendo combinações / Classificação de 
resultados de situações de sorteios.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Fizemos a correção da tarefa de casa do dia 08/10 – 
páginas 42 a 44 do livro de Atividades Suplementares – 
SAS. 

2. Em seguida, exploramos as questões 01 a 03 da 
Atividade 04 – páginas 16 e 17 do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem.  
3. Disponibilizamos um tempo para a formação de 
estratégias de resolução das questões. 
4. Fizemos a correção coletiva da atividade de classe. 
5. Finalizamos a aula com a apresentação e 
sistematização das informações do vídeo - Combinações 
da Multiplicação - 4° ano 
https://www.youtube.com/watch?v=DjUq28IhgWI 
6.  Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 04, (questões 04 a 06) nas 
páginas 17 e 18 do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
 
HISTÓRIA 
Unidade Temática: Circulação de pessoas, produtos e 
culturas.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14 - Uma nova 
forma de produzir / Produzindo objetos ao longo da 
história / Produzindo mudanças.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a correção da tarefa de casa do dia 09/10 
– páginas 69 e 71 do livro.  
2. Reiteramos os conceitos de artesanato, manufatura e 
indústria com imagens, representando essas atividades 
em slides expositivos.  
3. Exploramos, em seguida, as páginas da seção “Para 
relembrar” retomando os conceitos do Capítulo 14 – 
páginas 72 e 73 do livro.  
4. Em seguida, fizemos o estudo do texto de abertura da 
Atividade 05 – página 12 sobre a “Evolução da 
indústria e do comércio no Piauí”. 
5. Resolvemos coletivamente a questão 02 da Atividade 
05 do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
6. Apresentamos o vídeo: Produção artesanal – 
Organização do trabalho:  
https://www.youtube.com/watch?v=fhvcK-
CCeQQ&ab_channel=KlaussRaphael 
7. Sistematizamos as informações do vídeo.  
8. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 05, (questões 03 a 06), nas 
páginas 13 e 14 do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
 
LÓGICA 
Unidade Temática: Números e Raciocínio lógico.  
Objeto de Conhecimento: Sequências lógicas e 
desafiadoras!  

PARA CLASSE (ON-LINE) 

SOCIEDADE EDUCACIONAL IRMÃOS RODRIGUES LTDA 

COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 

TERESINA - PIAUÍ 

4° ANO  
AGENDA SEMANAL DE ATIVIDADES 
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1. Iniciamos a aula com uma saudação diária e um breve 
diálogo.  
2. Fizemos a autocorreção da Atividade 02 (questões 04 
a 06) na página 04 do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem.  
3. Exploramos com apresentação de slides os desafios 
de 01 a 03 – Atividade 03 - (página 05) - e deixamos que 
os alunos pensassem primeiro e demos os primeiros 
comandos para a resolução.  
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 tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 03, (questões 04 a 06) na 
página 06 do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
INGLESA 
Tematic unit:  Where do people work? 
Target of knowledge: present simple, adverbs of 
manner, places in town, past simple, there is /are. 

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje apresentamos a nova unidade, 
praticamos os tipos de filmes, revisamos as preposições 
de tempo e desenvolvemos a habilidade comunicação na 
língua inglesa.  

HOMEWORK 
1. Responda às páginas 58 e 59 do Activity book. 

 
15/10/2020 - QUINTA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida cotidiana. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 15: Hoje é dia de 
festa! –Leitura/escuta – Interpretação de depoimentos. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos os depoimentos em 
vídeo enviados pelos pais sobre festa de aniversário. 
2. Analisamos e comparamos com outros depoimentos 
nas páginas 110 e 111 do livro de Língua Portuguesa.  
3. Respondemos às páginas 112 e 113 do livro de Língua 
Portuguesa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 114 e 115 do livro de Língua 
Portuguesa. 
 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – Cartão 
digital/ características. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, anexo 
5, página 41 do livro de Práticas de Produção Textual. 

2. Explicamos o conceito e as características desse 
gênero textual. 
3. Realizamos a Atividade 08, páginas 21 e 22, questões 
1 a 3 do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem, seguindo as orientações da professora. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Realize a proposta da seção Agora é a sua vez!,  
Atividade 08 - páginas 22 e 23 do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
ATENÇÃO! Em caso de dúvidas, siga o passo a passo 
das páginas 122 e 123 do livro de Língua Portuguesa. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Probabilidade e Estatística / Números 
e operações.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14: Situações-
problema envolvendo combinações / Subtração com 
reserva / Situações-problema com adição e subtração.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Fizemos a correção da tarefa de casa do dia 14/10 – 
Atividade 04, (questões 04 a 06) nas páginas 17 e 18 do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Retomamos o algoritmo da subtração com reserva por 
meio de slides expositivos. 
3. Resolvemos a tarefa de classe - Atividade de 
Tabuada 02 – página 35 do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
4. Disponibilizamos um tempo para a classe desenvolver 
estratégias de resolução da atividade de classe e, em 
seguida, fizemos a correção coletiva. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade de Tabuada 03, na página 36 
do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Natureza, ambientes e qualidade de 
vida.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14: Clima e tempo 
atmosférico / Capítulo 15: Vegetação brasileira.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 08/10 – páginas 
166 e 168 do livro. 
2. Fizemos uma retomada do Capítulo 14 - Clima e tempo 
atmosférico, explorando as páginas da seção Para 
relembrar - páginas 170 e 171 do livro.  
3. Iniciamos o Capítulo 15 sobre a vegetação do Brasil, 
por meio de slides expositivos. 
4. Exploramos as páginas de abertura do capítulo – 
páginas 172 e 173 do livro, analisando textos e imagens.  



 

5. Discutimos e resolvemos os questionamentos da 
seção Trocando Ideias nas paginas de Anotações do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
6. Finalizamos a aula com a apresentação do vídeo - #75 
- Tipos de vegetação do Brasil 
https://www.youtube.com/watch?v=jewWyfEUH6I 
7. Sistematizamos as informações do vídeo montando 
um esquema em slides.  
8. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Aula invertida! Estude as páginas 174 a 177 do livro e, 
em seguida, monte um “mapa conceitual” apresentando 
as informações importantes do estudo. Socializaremos na 
próxima aula (16/10). Use as páginas de Anotações do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem 
para os registros.  

 Conceito de vegetação; 
 Os tipos de vegetação e uma característica de cada 

tipo. 
 
FORMAÇÃO 
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais. 
Objeto de Conhecimento: Ajudar a quem precisa – 
Programa Pleno – Projeto 04. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Autocorreção da atividade do dia 08/10 - páginas 13 e 
15 da Revista Voando. 
2. Retomamos o conceito de compaixão, como uma 
forma de entender os sentimentos do outro, gerando 
desejo de aliviar/ minimizar o seu sofrimento.  

 Material disponível sobre o assunto na página 14 da 
Revista Voando. 
3. Após a discussão das ações sociais pesquisadas, 
fizemos a leitura das páginas 16 e 17 da Revista 
Voando.  
4. Com o uso da tela/slides, definimos com os alunos 
como será a ação social realizada pela turma.  

 Há duas possibilidades: criar uma ação social (como a 
do menino Adrian Young) ou ajudar em algo que já esteja 
sendo realizado.  

 A turma deve tomar uma decisão conjunta, levando 
em conta a viabilidade da ação. 
5. Pedimos aos alunos para realizarem a escrita do 
“plano de ação” nas páginas 18 e 19 da Revista Voando.  
6. Apresentamos o livro paradidático - A união faz a 
força. 

 Questionamos os alunos a respeito de suas hipóteses 
de leitura.  
7. Finalizamos a aula retomando a ação social planejada 
e os primeiros passos que deverão ser concretizados pelo 
grupo. 
8. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Leia o livro paradidático: A união faz a força!  

2. Compartilhando conhecimentos! Leia também, com 
ajuda do seu orientador, às páginas 20 e 21 da Revista 
Voando. 

 O que aprendeu com a leitura? Faça o registro 

escrevendo ou desenhando no Caderno de Projetos. 

16/10/2020 - SEXTA-FEIRA 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16: Escritores e 
seus livros maravilhosos... – Leitura/escuta – 
Biografia. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 08, páginas 22 e 23 do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Estudamos as características do gênero biografia para 
melhor fixação, através dos prints das páginas 140 a 142 
do livro de Língua Portuguesa. 
3. Planejamos uma biografia nas páginas 140 a 142 do 
livro de Língua Portuguesa completando uma ficha com 
informações que vão constar na biografia da pessoa 
escolhida. 
4. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Realize a seção da proposta Escrevendo o texto, 
página 143 do livro de Língua Portuguesa, no anexo 3, 
página 161 do mesmo livro. 
 
LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto do Conhecimento: Leitura/escuta – Produzindo 
reconto. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 02, páginas 6 a 8 do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Fizemos a leitura do livro paradidático “O menino e o 
prego”. 
3. Realizamos a proposta da Atividade 03, páginas 9 a 
11 do Caderno de Atividade Pedagógicas de 
Aprendizagem. 

PARA CASA 
1. Leia o livro Os segredos de Nilo, o gambá!, 
disponível no App da escola e, em seguida, responda à 
Atividade 04, nas páginas 12 a 14, do Caderno de 
Atividade Pedagógicas de Aprendizagem – Formando 
Leitores. 
RECADINHO: Para a próxima de aula de Formando 
Leitores vamos precisar dos seguintes matérias: 

 Folha A4 

 Garrafa PET pequena 

 Tintas guache coloridas 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jewWyfEUH6I


 

GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Natureza, ambientes e qualidade de 
vida.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 15: Vegetação 
brasileira 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 15/10 - 
Anotações no Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem sobre o estudo dos textos das páginas 174 
a 177 do livro.  
2.  Por meio de slides expositivos, fixamos o conceito de 
vegetação natural e os principais tipos de vegetação do 
Brasil. 
3.  Fizemos a tarefa de classe na página 179 do livro – 
exploramos mapa sobre a vegetação do Brasil atual.  
4. Finalizamos a aula com a apresentação do vídeo - 
Tipos de vegetação do Brasil | Geografia | Vídeo Aula 
de Geografia 
https://www.youtube.com/watch?v=deKND8iW3Y0 
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à página 178 do livro. 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
Unidade temática: Jogos e Brincadeiras. 
Objeto de Conhecimento: Alongamento / Aquecimento / 
Relaxamento / Desafio. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Iniciamos a aula orientando como alongar a 
musculatura através de diferentes exercícios de 
alongamento. 
2. Realizamos com as crianças o aquecimento cada um 
no seu quadrado.  
3. Realizamos a atividade de Circuito dos animais, para 
esta atividade você irá precisar de (um pote, um tapete e 
2 pares de calçados). 
4. Fizemos uma atividade relaxante para que o organismo 
voltasse ao estado original. 

PARA CASA 
1. Lançamos o desafio: 
Vista a sua farda e realize os jogos a seguir, peça ao seu 
orientador para filmar e poste nas redes sociais e marque 
a nossa escola: @colegioprocampus / 
#colegioprocampuscriança / #fiqueemcasa / 
#educacaofisicaemcasa.  
Jogo do enrolando o rolo 
Desafiando outra pessoa, o aluno deverá abrir dois rolos 
de papel higiênico no chão e colocar um objeto na ponta, 
ganha aquele que conseguir enrolar o papel  mais rápido. 
  
LÍNGUA INGLESA 
Tematic unit:  Where do people work? 
Target of knowledge: it’s the place where my uncle 
works. Review: places of town. 

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje apresentamos e praticamos o pronome 
relativo “where”, e desenvolvemos ainda as habilidades 
de listening, speaking e writting.  

HOMEWORK 
1. Responda à página 60 (questões 3 e 4) do 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: ___________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=deKND8iW3Y0

