
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Dom e Compromisso: 40 anos de história e memória! 

 
05/10/2020 - SEGUNDA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14: Viva a 
diferença! Viva a igualdade! – Análise 
linguística/semiótica – Palavras que exprimem 
quantidade. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, páginas 
87 a 89 do livro de Língua Portuguesa.  
2. Iniciamos as noções básicas sobre a classe dos 
numerais e realizamos as questões das páginas 90 e 91 
do livro de Língua Portuguesa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 92 e 93 (até o item 6) do livro de 
Língua Portuguesa . 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Probabilidade e Estatística.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14: Situações-
problema envolvendo combinações/ Determinar a maior e 
a menor chance de acontecer / Adição com 
reagrupamento.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Fizemos a correção da tarefa de casa do dia 01/10 – 
páginas 101 a 103 do livro. 
2. Revimos análise combinatória através do print da 
página 38 do livro de Atividades Suplementares – SAS.  
3. Disponibilizamos um tempo para a turma responder às 
páginas 38 a 40 do livro de Atividades Suplementares – 
SAS e concluímos com a autocorreção. 
4. Fizemos uma retomada de adição com reagrupamento 
por meio de slides expositivos. 
5. Finalizamos com o vídeo aula de Matemática - Adição 
com reagrupamento -  
https://www.youtube.com/watch?v=NVguA-xIRN0 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas: 

 41 do Caderno de Atividades Suplementares – SAS. 
 34 do Caderno de Atividades Pedagógicas de 

Aprendizagem. Atividade de Tabuada 01 
 
 

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.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a correção da tarefa de casa do dia 28/09 
–Atividade 04, (questões 04 a 06), napágina 11 do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
2.Iniciamos a Unidade 4 e buscamos os conhecimentos 
prévios dos alunos sobre os assuntos que serão 
estudados; exploramos textos e imagens das páginas 56 
e 57 do livro.  
3. Em seguida, exploramos a abertura do Capítulo 14 
através do chat e dos questionamentos da seção 
Trocando Ideias – páginas 58 e 59 do livro.  
4. Realizamos um estudo sobre as transformações nas 
formas de produzir ao longo da história e utilizamos slides 
para aprofundar o assunto – páginas 60 e 61 do livro.  
5. Explicamos a tarefa que vai para casa. 

PARA CASA 
1.Responda às páginas 62 e 63 do livro. 
 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Vida e Evolução / Terra e Universo.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 13 – Doenças 
causadas por bactérias / Os vermes e as verminoses / 
Capítulo 14 – A dança dos astros.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a correção da tarefa de casa do dia 29/09 - 
Atividade 03, (questões 05 a 10) naspáginas 12 e 13, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Fizemos uma retomada do Capítulo 13 por meio de 
slides trabalhamos a seção Para relembrar – páginas 58 
e 59 do livro.   
3. Em seguida, fizemos a abertura do Capítulo 14 – 
exploramos por meio de leitura partilhada os textos e 
imagens das páginas 60 a 63 do livro.  
4. Discutimos, numa roda de conversa virtual, os 
questionamentos da seção Trocando Ideias e solicitamos 
os registros nas páginas de Anotações do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
5. Exploramos o texto das páginas64 e 65 do livro; por 
meio do Aplicativo “Google Earth”, buscando a 
localização da cidade de Teresina no planeta Terra.  
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 04, naspáginas 11 e 12, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
ARTE  
Unidade Temática: Dança 
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Objeto de Conhecimento: Hora de Festa, de Música e 
de Tropicália / Capítulo 14: Dança e a música de Norte a 
Sul: o fandango e o forró. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Iniciamos a aula saudando a turma com bom dia/boa 
tarde e anotamos os nomes dos participantes. 
2. Socializamos as entrevistas com os familiares sobre 
algum artesão ou artesã na página 144 do livro e 
conversamos sobre os bonecos que contam histórias - 
páginas 146 e 147 do livro. 
3. Sorteamos um participante para ler a seção “Para ir 
além” sobre o museu do Mamulengo: espaço Tiridá – 
página 148 do livro.  
4. Iniciamos a Unidade 4 com os conhecimentos prévios 
da turma sobre os artistas das páginas 154 e 155 do livro. 
5. Analisamos a foto da apresentação de dança de 
fandango do mestre Romão e trocamos ideias com as 
perguntas sugeridas - páginas 156 e 157 do livro e 
assistimos um trecho da apresentação da dança do 
fandango (QrCode). 
6. Explique a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. O Fandango é uma dança popular praticada em 
diversas partes do Brasil. Dependendo da região onde é 
praticada ela recebe diferentes denominações. Vamos 
descobrir mais sobre o fandango e a Marujada?  
a) Leia no livro, o texto “O Fandango” na página 158 e “O 
Fandango gaúcho” na página 159 para discussão na 
próxima aula (19/10). 
b) Conheça agora a Marujada, dança praticada no Sul e 
no Sudeste do país. Assista usando o QrCode da página 
159 e responda as questões 02, 03 e 04. 

 
06/10/2020 - TERÇA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida cotidiana 
Objeto de Conhecimento: Análise 
linguística/semiótica – Numerais. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, páginas 
92 e 93 (até a 6ª questão) do livro de Língua 
Portuguesa. 
2. Aprofundamos o conteúdo sobre as palavras que 
exprimem quantidade explicando os tipos de numerais.   

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 07, nas páginas 20 a 22, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Probabilidade e estatística.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14: Situações-
problema envolvendo combinações / Despertando o 
protagonismo pensando no outro. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Fizemos a correção da tarefa de casa do dia 05/10 – 
página 41 do livro de Atividades Suplementares – SAS e 
Atividade de Tabuada 01. 
2. Exploramos as páginas 97 e 98 do livro, trabalhando 
situações-problema com a ideia de combinatória. 
3. Em seguida, explicamos o Jogo – Pedra, papel ou 
tesoura? – de acordo com as orientações da página 100 
do livro; usamos slides expositivos.  
4. Resolvemos coletivamente as questões sobre o jogo, 
nas páginas 100 e 101 do livro. 
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 99 e 102 do livro.  
2. Recorte o Anexo 8 (página 189) e convide seu 
responsável ou orientador para jogar com você o jogo 
Trilha de doze. 
 
GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Conexões e Escalas. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14: Clima e tempo 
atmosférico / O tempo atmosférico e o clima.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Socializamos a atividade de casa do dia 02/10 –nas 
páginas de Anotações do Caderno de Atividade 
Pedagógicas de Aprendizagem; fizemos a leitura das 
páginas 160 e 161 do livro.  
2. Explicamosatravés de slides, a diferença entre tempo 
atmosférico e clima, destacando que elementos como 
temperatura, umidade, precipitação, pressão atmosférica 
e massas de ar influenciam no tempo. 
3. Exploramos o mapa da página 162 sobre os climas do 
Brasil e falamos como o fator da latitude do nosso 
território influencia no nosso clima. 
4. Respondemos coletivamente a atividade de classe na 
página 163 do livro. 
5. Em seguida, exploramos os textos da Atividade 05 – 
nas páginas 12 e 15 do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 05, nas páginas 13 a 15, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Terra e Universo.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14 – A dança dos 
astros / Dia e noite, noite e dia / Em torno do Sol / Os 
corpos celestes / As fases da Lua.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a correção da tarefa de casa do dia 05/10 - 
Atividade 04, naspáginas 11 e 12, do Caderno de 
Atividades; 



 

2. Exploramos sobre os movimentos do planeta Terra, 
com base nas páginas 66 e 67 do livro e resolvemos as 
questões 01 a 03 dessas páginas. 
3. Assistimos ao vídeo Rotação e Translação: Os 
Movimentos da Terra | Vídeos Educativos para 
Criança – 
https://www.youtube.com/watch?v=SZOSbm4F-PY. 
4. Sistematizamos as informações do vídeo, com a 
participação dos alunos e slides ilustrados. 
5. Fizemos o estudo das páginas 68 e 69 do livro, por 
meio de slides expositivos; apresentamos slides 
expositivos para fixar os conceitos da leitura.  
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Assista ao vídeo sugerido na seção Fique Ligado! – 
De onde vem o dia e a noite: 
https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U 
2. Responda às páginas 70 e 71 do livro. 
 
LÍNGUA INGLESA 
Tematic Unit:  What’s great about the zoo? 
Target of Knowledge: Present simple for habit and facts, 
WH- questions. 

CLASS (ONLINE) 
1. Na aula de hoje conduzimos uma discussão sobre 
animais em risco de extinção, praticamos ainda as 
habilidades de “listening, readingandwriting”. 
2. Completamos as páginas 61 – Class book e 55 – 
Activity book. 

HOMEWORK 
1. Responda à página 55 ( part 2 and question 3) – 
Activity book. 
 

07/10/2020 - QUARTA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário 
Objeto de Conhecimento: Análise 
linguística/semiótica – A letra H.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 07, nas páginas 20 a 22, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.   
2. Iniciamos o estudo ortográfico do emprego da letra H 
no início de palavras. Realizamos as páginas 93 e 94 do 
livro de Língua Portuguesa. 

PARA CASA 
1. Hora de pesquisar! Procure anúncios publicitários que 
contenham a letra H no início das palavras, recorte e cole 
nas páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. Se preferir, pode imprimir 
anúncios pesquisados na internet. 
 
 

MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Probabilidade e Estatística.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14: Situações-
problema envolvendo combinações / Despertando o 
protagonismo pensando no outro. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Fizemos a correção da tarefa de casa do dia 06/10 – 
das páginas 99 e 102 do livro.  
2. Socializamos as descobertas e aprendizados com o 
jogo Trilha de doze. 
3. Exploramos coletivamente as páginas 103 e 104 do 
livro; primeiro deixamos os estudantes resolverem com a 
autonomia e, depois, fizemos a correção coletiva. 
4. Explicamos o desafio lógico Sudoku com base na 
página 105 do livro; em seguida, completamos os 
quadrados do Sudoku. 
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 108 e 109 do livro. 
 
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.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a correção da tarefa de casa do dia 05/10 
– páginas 62 e 63 do livro. 
2. Estudamos a evolução no trabalho, com base nas 
informações da página 64 do livro.  
3. Discutimos, também, a evolução das leis trabalhistas 
antigamente através de um vídeo educativo - Direitos do 
trabalhador 
https://www.youtube.com/watch?v=DaMl96-hRwA 
4. Sistematizamos as informações do vídeo e montamos 
um esquema de ideias; solicitamos o registro nas páginas 
de Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem (Direitos Trabalhistas).  
5. Por meio de slides, analisamos as transformações nas 
relações de trabalho - página 65 do livro.  
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1.Responda à página 66 do livro. 
 
PROGRAMAÇÃO 
Unidade Temática: Linguagens tecnológicas e digitais. 
Objeto de Conhecimento: Reflexão - Eventos e ações. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Cumprimentamos os alunos e anotamos a presença 
dos participantes. 
2. Espelhamos o vídeo “Controle Remoto para o robô”.  

https://www.youtube.com/watch?v=SZOSbm4F-PY
https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U
https://www.youtube.com/watch?v=DaMl96-hRwA


 

3. Criamos uma sequência de comandos com as ações: 
andar, virar à direita, dançar, acenar e bater o pé, para o 
robô executar.  
4. Revisamos o conceito de Evento. 
5. Realizamos a reflexão com os alunos sobre a atividade 
realizada com eventos e ações. 
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Roteiro para acessar o site do CodesparkAcademy - 
Digite o endereço eletrônico: www.codespark.com/play/ 
2. Aguarde até carregar o CodesparkAcademy / 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 
seguinte código que será encaminhado pelo Aplicativo da 
Escola. 
Importante:Esse código ficará disponível para acesso 
somente por 24 horas. 
5.Selecione sua turma: Exemplo: 4º ano A manhã - 
Selecione o nome do aluno; 
6. Depois clique na opção Quebra-Cabeça; 
7. Clique no Capítulo Condição – Perigosa. 
8. Realize as fases de 13 a 17. 
 
LÍNGUA INGLESA 
Tematic Unit:  What’s great about the zoo? 
Target of Knowledge: Grammar unit review 

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje revisamos os tópicos gramaticais da 
unidade e trabalhamos as habilidades de “reading” e 
“speaking” para interpretação e discussão de texto. 
2. Completamos as páginas 61 / 106 – Class book e 56 – 
Activity book. 
HOMEWORK 
1. Responda à página 57 do Activity book. 

 
08/10/2020 - QUINTA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14: Viva a diferença! 
Viva a igualdade! – Leitura/escuta – Interpretação textual- 
empatia. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, a 
pesquisa em anúncios publicitários sobre o emprego da 
letra H em início de palavras.  
2. Trabalhamos o valor da empatia através de um vídeo e 
discutimos questões de interpretação a partir da narrativa 
fílmica.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 104 e 105 livro de Língua 
Portuguesa. 

REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 15: Hoje é dia de 
festa! – Leitura/escuta – Cartão digital. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Iniciamos a aula dando bom dia/boa tarde aos alunos e 
socializamos a tarefa de casa. 
2. Explicamos o conceito e as características desse 
gênero textual. 
3. Realizamos a tarefa proposta na página 120 do livro de 
Língua Portuguesa. 
4. Planejamos um cartão digital seguindo as orientações 
das páginas 121 e 122 do livro de Língua Portuguesa. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Realize a seção Escrevendo o texto, páginas 122 e 
123 do livro de Língua Portuguesa. Você vai seguir os 
passos que a sua professora orientou em sala. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Probabilidade e Estatística.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14: Situações-
problema envolvendo combinações / Despertando o 
protagonismo pensando no outro. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Fizemos a correção da tarefa de casa do dia 07/10 – 
páginas 108 e 109 do livro.   
2. Exploramos a página 106 do livro retomando a ideia de 
combinação com situação-problema do campo 
multiplicativo; fizemos a leitura partilhada da situação-
problema e resolução coletiva. 
3. Conversamos sobre “protagonismo infantil”, nas 
atitudes e relacionamos em situações reais que as 
crianças vivenciam no dia a dia. 
4. Em seguida, analisamos situações-problema com 
probabilidade e respondemos a tarefa de classe na 
página 110 e 111 do livro. 
5. Finalizamos a aula fazendo uma retomada do Capítulo 
14, por meio de slides e prints das páginas 112 e 113 do 
livro - seção Para Relembrar! 
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 42 a 44 do livro de Atividades 
Suplementar – SAS. 
 
GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Conexões e Escalas. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14: Clima e tempo 
atmosférico / O tempo atmosférico e o clima.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Socializamos a atividade de casa do dia 06/10 - 
Atividade 05, nas páginas 13 a 15, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas e Aprendizagem.  

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


 

2. Exibimos o vídeo sobre Resumo de Geografia: Climas 
do Brasil 
https://www.youtube.com/watch?v=e6ufzo7Kpg0 
3. Explicamos como os diferentes tipos de clima e o 
tempo atmosférico interfere na vida das pessoas, 
utilizando imagens das páginas 164 e 165 do livro. 
4. Realizamos a leitura coletiva do texto da página 167 e 
explicamos como a previsão do tempo é essencial para 
as atividades humanas. 
5. Respondemos coletivamente atividade de classe 
página 169 do livro. 
6. Explicamos tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 166 e 168 do livro. 
 
FORMAÇÃO 
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais. 
Objeto de Conhecimento: Ajudar a quem precisa – 
Programa Pleno –Projeto 04. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Fizemos a socialização da tarefa casa do 01/10 - 
entrevista com dois diferentes adultos do seu convívio, 
com base nas páginas 11 e 12 da Revista Voando.  
2. Conversamos com os alunos sobre a temática “Ajudar 
a quem precisa”, levando-os a refletir sobre as diferentes 
vivências e pensamentos das pessoas que podem 
corroborar na construção de uma noção mais ampla da 
desigualdade social, centrada nos seres humanos.  
3. Retomamos o “desafio do projeto” e compartilhamos 
a leitura da página 14 da Revista Voando. 
4. Ressaltamos o significado da palavra compaixão e a 
tarefa de pesquisa acerca de uma ação social que 
acontece no bairro onde mora o aluno, no bairro da 
escola ou na cidade. 
5. Exploramos o texto “Respeitar é preciso” com 
espelhamento e realizamos um bate-papo virtual com os 
alunos.  
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 13 e 15 da Revista Voando.  
2. Pesquise, com ajuda dos familiares, sobre “uma ação 
social” que aconteceu ou acontece na sua cidade ou no 
seu país. Lembre-se: sua pesquisa deve focar a temática 
do Projeto 04 – Ajudar a quem a precisa.  
Você deve indicar qual é a instituição / o que ela faz e de 
que forma colabora para reduzir as desigualdades sociais. 

 
09/10/2020 - SEXTA-FEIRA 

 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – Cartão 
digital/ revisão. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 

1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Escrevendo o texto, páginas 122 e 123 do livro de 
Língua Portuguesa. 
2. Revisamos as características do gênero em estudos 
para melhor fixação, através dos prints das páginas 23 e 
24 do livro Práticas de Produção Textual. 
3. Respondemos aos questionamentos da página 23 da 
seção Conheça o gênero, nas páginas de Anotações do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
4. Planejamos um cartão digital de acordo com o que está 
sendo sugerido na página 25 do livro de Práticas de 
Produção Textual – seção Planeje seu texto. 
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Realize a seção Produza seu texto, página 26 do livro 
de Práticas de Produção Textual, no anexo 5 página 41 
desse mesmo livro. 
 
LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES 
Campo de Atuação: Artístico-literário 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – Poliana. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, continuamos estudando o livro 
Poliana. 
2. Fizemos a autocorreção das Atividades 2 e 3 do 
Caderno de Atividade Pedagógicas de Aprendizagem. 
3. Assistimos ao vídeo:Pollyanna | Desenho animado 
infantil com Os Amiguinhos - 
https://www.youtube.com/watch?v=iayQYQgj64w 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 04, nas páginas 07 e 08,do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – 
Literatura Infantil. 
 
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 07/10 
– página 66 do livro. 
2. Mostramos o poder da propaganda lendo o texto da 67 
e aprofundamos  através de slides. 
3. Resolvemos a tarefa de classe na página 70 (questões 
01 e 02) do livro. 
4. Conhecemos o primeiro carro fabricado no Brasil e 10 
curiosidades sobre o famoso carro Romi-Isetta conhecido 
como carro bolha - Romi-Isetta: 10 curiosidades do 
primeiro carro brasileiro | Carros do Passado | Best 
Cars - https://www.youtube.com/watch?v=GYWZgg-
8ebQ&ab_channel=BestCars 
5. Sistematizamos as informações do vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=e6ufzo7Kpg0
https://www.youtube.com/watch?v=iayQYQgj64w
https://www.youtube.com/watch?v=GYWZgg-8ebQ&ab_channel=BestCars
https://www.youtube.com/watch?v=GYWZgg-8ebQ&ab_channel=BestCars


 

6. Explicamos sobre a tomada de decisões com base no 
texto da página 68 do livro – seção + Atitude. 
7. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1.Responda às páginas 69 e 71 do livro. 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
Unidade Temática: Dança. 
Objeto de Conhecimento: Alongamento / Aquecimento / 
Relaxamento / Desafio. 

CLASSE (ON-LINE) 
1. Iniciamos a aula orientando como alongar a 
musculatura através de diferentes exercícios de 
alongamento. 
2. Realizamos com as crianças um aquecimento rítmico.  
3. Realizamos a atividade de Musical com elementos 
coreográficos. 
4. Realizamos 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 musical 
O aluno deverá montar uma coreográfia com uma música 
da sua preferência, ultilizando os elementos coreográficos 
que foram lecionados durante a aula. 
 
LÍNGUA INGLESA  
Tematic Unit:  What’s great about the zoo? 
Target of Knowledge: Reading, review: going to and 
have to. 

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje revisamos as estruturas do “goingto” 
para falar de planos futuros e o “haveto” para falar de 
obrigações. 
2. Completamos as páginas 98 e 116 – Activity book. 

HOMEWORK 
1. Responda á página 108 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: ___________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 


