
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Dom e Compromisso: 40 anos de história e memória! 

 
09/11/2020 - SEGUNDA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida cotidiana. 
Objeto de Conhecimento: Análise lingüística / 
semiótica – Verbo – número e pessoa. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, páginas 
148 e 149 do livro de Língua Portuguesa. 
2. Trabalhamos a flexão de número e pessoa da classe 
gramatical dos verbos por meio de slides explicativos.  
3. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
 Com base nos estudos sobre a flexão de número e 

pessoa do verbo, responda nas páginas de Anotações, 
do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem, às questões a seguir:  
1. Localize o verbo nas frases abaixo e indique a flexão 
de número e pessoa. 
a) Muita gente esteve no auditório. 
b) Você está sensível hoje? 
c) Eles foram sinceros com a situação.  
d) Eu gosto muito dessa imagem. 
e) Nossas raízes são as asas.  
2. Flexione as frases a seguir de acordo com a indicação 
entre parênteses. 
a) Todas as pessoas são um pouco confusas. (3ª pessoa 
do singular) 
b) Eu inventei a teoria para não questionar. (1ª pessoa do 
plural) 
c) Nós estamos em constante mudança. (1ª pessoa do 
singular) 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Grandezas e Medidas.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16: Área e 
perímetro. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Começamos a aula corrigindo a atividade de casa do 
dia 05/11 – páginas 155 e 157 do livro.  
2. Retomamos os conteúdos de área e perímetro através 
de slides. 
3. Respondemos coletivamente Atividade 06, (questões 
01 a 04) – páginas 23 e 24 do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 

4. Explicamos a atividade de casa.  
PARA CASA 

1. Responda à Atividade 06 (questões 05 a 08), nas 
páginas 24 a 26 do Caderno de Atividades Pedagogias de 
Aprendizagem. 
 
HISTÓRIA 
Unidade Temática: Circulação de pessoas, produtos e 
culturas. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16 – Comunicando 
ao longo do tempo / Comunicar é preciso / Os meios de 
comunicação no Brasil.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a correção da tarefa de casa do dia 06/11 
– páginas 100 e 101 do livro.  
2. Exploramos as páginas 102 a 104 do livro, por meio de 
slides expositivos. 
3. Realizamos os grifos de pontos importantes para 
estudo nos textos. 
4. Assistimos ao vídeo: A invenção do Jornal – História 
das coisas no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=e0_RsqBdw8g&ab_ch
annel=TVHistoriante   
5. Sistematizamos as informações do vídeo e montamos 
um mapa conceitual sobre o Capítulo 16 do livro - nas 
páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem.  
6. Explicamos a tarefa de asa.  

PARA CASA 
1. Responda à página 105 do livro.   
 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Terra e Universo.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 15 – No caminho 
certo / Como ir? / Observando o nascer do Sol / Ao longo 
do dia / O gnomo /  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a correção da tarefa de casa do dia 03/11 
- página 83 do livro.  
2. Socializamos a leitura dos textos das páginas 86 a 88 
do livro, por meio de questionamentos orais.  
3. Exibimos o vídeo: Astrolab | O que são as 
constelações?  
https://www.youtube.com/watch?v=5-cNSQt-BMA  
4. Sistematizamos as informações do vídeo. 
5. Em seguida, exploramos as páginas 89 a 92 do livro, 
por meio de slides e prints do mesmo. 
6. Realizamos a tarefa de classe na página 93 do livro. 
7. Concluímos com a explicação da tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 88 e 94 (questão 02) do livro.  
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ARTE 
Unidade temática: Música. 
Objeto de Conhecimento: Hora de Festa, de Música e 
de Tropicália / Capítulo 15: Nossa música popular.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Iniciamos a aula ouvindo uma música executada pelo 
violão e saudando a turma com bom dia/boa tarde. 
2. Sorteamos uma participante para ler o texto “Nossa 
música popular” – página 167 do livro.  
3. Lemos e discutimos a origem do violão e as parte do 
instrumento – páginas 168 e 169 do livro. 
4. Observamos a imagem da orquestra jovem da escola 
diocesana para explicar o termo viola da família do violino 
(quadro - para ir além – página 170 do livro. 
5. Assistimos a interpretação do Choro n°1 de Heitor 
Villa lobos: 
 https://www.youtube.com/watch?v=_0hTDZ0whpU  
6. Depois fizemos gestos com o corpo seguindo a 
proposta da questão 03 da página 171 do livro. 
7. Explique a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Conhecemos a história do violão, que os portugueses o 
trouxeram para o Brasil. No começo da colonização era o 
alaúde árabe. Na Espanha se chamava guitarra, depois 
viola caipira, porém, na orquestra também tem um 
instrumento chamado de viola. E assim todos com suas 
características foram se diferenciando pelo tamanho, 
número de cordas e sobre tudo para o tipo de música a 
ser executado. Vamos conhecer mais sobre este 
instrumento erudito, a viola? 

 Ouça novamente a interpretação do Choro N°1 de 
Heitor Villa Lobos (Qrcode) ou click no link – 
 https://www.youtube.com/watch?v=_0hTDZ0whpU  
2. Responda às questões 01 e 02 nas páginas 170 e 171 
do livro. 

 
10/11/2020 - TERÇA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida cotidiana.  
Objeto de Conhecimento: Análise lingüística / 
semiótica– Verbo – flexão de tempo. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, as 
questões sobre flexão de pessoa e número nas páginas 
de Anotações, do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem 
2. Ampliamos os estudos sobre a classe gramatical dos 
verbos abordando a flexão de tempo.  
3. Realizamos atividade nas páginas de Anotações, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem  
4. Explicamos a tarefa de casa.  

 
 

PARA CASA 
 Com base nos estudos sobre a flexão de tempo do 

verbo, responda nas páginas de Anotações, do Caderno 
de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, às 
questões a seguir:  
1. Circule os verbos e indique o tempo verbal em que eles 
estão conjugados: presente, pretérito ou futuro.   
a) A criança derrubou a panela no chão. 
b) Você ficará quieto hoje? 
c) As pessoas analisam tudo hoje em dia. 
d) Eu não entendo isso. 
e) Eles leram o livro em três dias. 
f) Nós compraremos aquela caneca para dar de 
presente. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Grandezas e Medidas. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16: Medindo o 
perímetro e a área / Área na malha quadriculada. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Iniciamos a aula com a autocorreção da atividade de 
casa do dia 09/11 – Atividade 06 (questões 05 a 08), nas 
páginas 24 a 26 do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
2. Apresentamos um slide explicativo sobre cálculos de 
área, perímetro, tabela e gráfico, por meio das páginas 
158 e 159 do livro – seção Para Relembrar.  
3. Fizemos a tarefa de classe – questões 01 a 03 – livro 
de Atividades Suplementares/SAS – páginas 54 a 57 do 
mesmo. 
4. Concluímos com a explicação da tarefa de casa. 

PARA CASA 
 1. Responda às páginas: 

 57 do livro de Atividades Suplementares – SAS 
(desafio). 

 37, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem – Atividade de Tabuada 04.   
 
GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Natureza, ambientes e qualidade de 
vida.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16 - Diferentes 
formas da superfície terrestre e suas águas. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1.  Socializamos a tarefa de casa do dia 05/11 – página 
201 do livro.  
2. Revisamos os diferentes tipos de relevo através de 
slides explicativos. 
3. Relembramos como os agentes do relevo alteram a 
paisagem. 
4. Exibimos o vídeo sobre as formas de relevo 
continental 
https://www.youtube.com/watch?v=hkmQ36YyyPU  
5. Explicamos a tarefa de casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=_0hTDZ0whpU
https://www.youtube.com/watch?v=_0hTDZ0whpU
https://www.youtube.com/watch?v=hkmQ36YyyPU


 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 202 e 203 do livro.  
 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Terra e Universo.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 15 – No caminho 
certo / Como ir? / Há muito tempo... / Localização na 
superfície da Terra.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a correção da tarefa de casa do dia 03/11 - 
páginas 83 do livro.  
2. Fizemos o estudo dos textos das páginas 94 a 97 do 
livro, por meio de slides expositivos. 
3. Em seguida, exploramos o texto de abertura da 
Atividade 08 – Localização na superfície da Terra, e 
aprendemos mais sobre os instrumentos de localização 
mais usados e resolvemos a questão 02 da atividade.  
4. Concluímos com a explicação da tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 08 (questões 03 a 06), nas 
páginas 25 e 26 do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem.  
 
LÍNGUA INGLESA 
Tematic Unit:  Where can we go shopping? 
Target of Knowledge: how many/ much do we need? We 
need a lot of milk. We don’t need many/ much… / Review: 
types of containers and food. 

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje apresentamos e praticamos sobre 
quantidade. Revisamos “typesof containers” e 
desenvolvemos as habilidades de speaking, Reading e 
writing. 

HOMEWORK 
1. Responda á página 74(questões 2, 3 e 4) do Activity 
book 

11/11/2020 - QUARTA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida cotidiana. 
Objeto de Conhecimento: Análise lingüística / 
semiótica – Verbo – flexão de tempo: Modo Indicativo.. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, as 
questões sobre flexão de tempo nas páginas de 
Anotações, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
2. Ampliamos os estudos sobre a classe gramatical dos 
verbos abordando a flexão dos tempos verbais do modo 
indicativo.   
3. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
 Com base nos estudos sobre a flexão de tempo do 

verbo, responda nas páginas de Anotações, do Caderno 

de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, às 
questões a seguir:  
1. Circule os verbos e indique o tempo verbal em que eles 
estão conjugados: presente, pretérito perfeito, pretérito 
imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do 
presente ou futuro do pretérito.   
a) Ele deveria estudar mais. 
b) A gente fará tudo acontecer.  
c) Fabrício incluíra os melhores cursos no currículo. 
d) Meu filho é canhoto.  
e) A criança brincava na sombra daquela árvore.  
f) A luz está muito forte.  
g) Ele se beneficiou com a política.  
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Grandezas e Medidas. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16: Medindo o 
perímetro e a área / Perímetro / Multiplicação: 
multiplicador simples e composto.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Fizemos a correção da tarefa de casa do dia 10/11 – 
página 57 do livro de Atividades Suplementares – SAS 
(desafio) e Atividade de Tabuada 04, página 37 do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2.  Exploramos, em seguida, o algoritmo da multiplicação: 
multiplicador simples e composto, por meio de slides 
expositivos. 
3. Disponibilizamos um tempo para a formação de 
estratégias de resolução das questões 01 a 03 da 
Atividade de Tabuada 05 - página 38 do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
4. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade de Tabuada 06, na página 39 
do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
HISTÓRIA 
Unidade Temática: Circulação de pessoas, produtos e 
culturas. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16 – Comunicando 
ao longo do tempo / Comunicar é preciso / Os meios de 
comunicação no Brasil.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a correção da tarefa de casa do dia 09/11 
– página 105 do livro.  
2. Exploramos as páginas 108 e 109 do livro – 
relembrando os conceitos do Capítulo 16 do livro.  
3. Exibimos o vídeo sobre a evolução dos meios de 
comunicação 
https://www.youtube.com/watch?v=R4FNszkxFYY&featur
e=emb_logo  
4. Resolvemos a tarefa de classe na página 106 do livro - 
questões 01 e 02. 

https://www.youtube.com/watch?v=R4FNszkxFYY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=R4FNszkxFYY&feature=emb_logo


 

5.  Explicamos a tarefa de casa. 
PARA CASA 

1. Responda à página 107 (questões 03 a 05) do livro.   
 
LÓGICA 
Unidade Temática: Números e Raciocínio lógico.  
Objeto de Conhecimento: Situações-problema 
desafiadoras!  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Iniciamos com uma saudação diária e um breve 
diálogo.  
2. Fizemos a autocorreção da Atividade 04, (questões 04 
a 06) na página 08, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem.  
3. Exploramos com apresentação de slides os desafios 
de 01 a 03 – Atividade 05 - (página 09) - 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 05, (questões 04 a 06) na 
página 10 do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
LÍNGUA INGLESA 
Tematic Unit:  Where can we go shopping? 
Target of Knowledge: vitamins, brain, heart, blood, skin, 
bones. Review: food, havegot. 

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje aprendemos sobre nutrição em inglês, 
classificamos as comidas na mesa e desenvolvemos a 
habilidade de utilizar ilustrações para encontrar 
informações. 

HOMEWORK 
1. Responda à página 75 (questões 2 e 3) do Activity 
book. 

 
12/11/2020 - QUINTA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida cotidiana. 
Objeto de Conhecimento: Análise lingüística / 
semiótica – Conjugação verbal. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, as 
questões sobre flexão de tempo nas páginas de 
Anotações, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem.  
2. Ampliamos os estudos sobre a classe gramatical dos 
verbos abordando a conjugação dos tempos verbais do 
modo indicativo.  

3. Explicamos a tarefa de casa. 
PARA CASA 

 Com base nos estudos sobre a conjugação verbal, 
realize, nas páginas de Anotações, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, o que é 
proposto a seguir:  
1. Conjugue os verbos confiar e lutar nos tempos 
presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito 
mais que perfeito do modo indicativo. 
 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – Revisando o 
gênero biografia 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, versão 
final de cartão digital nas páginas de Meia Pauta.  
2. Revisamos o conceito e as características do gênero 
biografia, para melhor fixação. 
3. Trabalhamos um texto biográfico, promovendo 
discussões e respondendo algumas questões nas 
páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem.  
4. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Escolha alguém da sua família, faça uma pesquisa 
sobre os acontecimentos da sua vida, e produza uma 
biografia, nas páginas de Anotações do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Grandezas e Medidas. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16: Medindo o 
perímetro e a área / Perímetro / Área. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Fizemos a correção da tarefa de casa do dia 11/11 – 
Atividade de Tabuada 06, na página 39 do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
2. Exploramos o texto da página 27 do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – área e 
perímetro de figuras planas.  
3. Apresentamos slides com exemplos para aprofundar o 
estudo. 
4. Disponibilizamos um tempo para cada aluno resolver 
de forma individual a tarefa de classe – página 28 do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
5. Concluímos com a autocorreção coletiva. 
6. Explicamos a atividade de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 07 (questões 03 a 05), nas 
páginas 28 e 29 do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem.  
 
 



 

GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Natureza, ambientes e qualidade de 
vida. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16 - Diferentes 
formas da superfície terrestre e suas águas / Relevo / Os 
rios brasileiros.  

CLASSE (ON-LINE) 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 10/11 – página 
202 e 203 do livro.  
2. Exibimos o vídeo sobre Hidrografia: 
 https://www.youtube.com/watch?v=ndSBxWwZUw4  
3. Revisamos  através de slides explicativos o conteúdo 
sobre hidrografia: o que é um rio, tipos de rios e as partes 
dos rios. 
4. Apresentamos o vídeo sobre a poluição do Rio Poti 
https://www.youtube.com/watch?v=tAw0F6yZ2QU  
5. Discutimos o conteúdo do vídeo numa roda de 
conversa. 
6. Explicamos tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Assista ao vídeo sobre a importância dos rios:  
https://www.youtube.com/watch?v=tGdaikZp6Vk  
2. Em seguida, estude as páginas 196 a 200 do livro. 
Produza um texto informativo sobre os rios e a 
importância deles para os seres vivos. Use as  páginas 
de Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
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 atividade de casa do dia 
05/11 - Apresentação do Stop Motion. 

 Os alunos compartilharam com seus colegas e 
apresentaram sua produção. 
2. Finalizamos o Projeto 4 - realizando a auto-avaliação 
na página 28 da Revista Voando. 
3. Na página 28 da Revista Voando, oferecemos uma 
adaptação da proposta propondo aos alunos uma 
devolutiva da atividade - Fazer o Bem faz Bem! 
4. Nas páginas 30 e 31 da Revista Voando, conclua as 
propostas do Projeto 04, retomando o desafio do Projeto. 

PARA CASA 
1. Finalizamos o Projeto 04 - Ajudar a quem precisa – 
Programa Pleno.  Não há tarefa. 

 
13/11/2020 - SEXTA-FEIRA 

 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – Revisando o 
gênero anúncio publicitário. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
produção de biografia nas páginas de Anotações do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
2. Revisamos o conceito e as características do gênero 
anúncio, para melhor fixação. 
3. Espelhamos alguns exemplos de anúncios publicitários. 
4. Fizemos a interpretação de um anúncio, páginas de 
Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 

PARA CASA 
1. Imagine que a sua escola vai promover um evento 
cultural, use sua criatividade, e produza nas páginas de 
Meia Pauta, um anúncio publicitário, para divulgar o 
evento. 
 
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 05, nas páginas 15 a 17, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Fizemos a leitura de História: A lenda da Matrioska. 
3. Assistimos ao vídeo: Conheça as matrioskas – 
disponível em: https://youtu.be/oO02O9Lz2Co  
4. Fizemos uma atividade nas páginas de Meia Pauta. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Leia o livro “O castelo das cores perdidas”, 
disponível no App da escola e, em seguida, responda à 
Atividade 06, nas páginas 18 a 20, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Natureza, ambientes e qualidade de 
vida. 
Objeto de Conhecimento: Hidrografia. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Socialize o texto sobre a importância dos rios – tarefa 
de casa da aula do dia 11/11/20.  
2. Fizemos leitura do texto da Atividade 08, página 24 do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem - 
explorando o esquema para revisar os conceitos sobre 
hidrografia. 
3. Realizamos a tarefa de classe - Atividade 08, questões 
02, 03 e 04, páginas 25 e 26 do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem, dando tempo para que 
realizassem de forma autônoma.  
4. Realizamos a autocorreção da atividade tirando as 
dúvidas. 
5. Exibimos o vídeo Delta do Rio Parnaíba: 
 https://www.youtube.com/watch?v=K4geSOm6DY4  

https://www.youtube.com/watch?v=ndSBxWwZUw4
https://www.youtube.com/watch?v=tAw0F6yZ2QU
https://www.youtube.com/watch?v=tGdaikZp6Vk
https://youtu.be/oO02O9Lz2Co
https://www.youtube.com/watch?v=K4geSOm6DY4


 

6. Comentamos como o rio pode gerar renda para 
população local. 
7. Explicamos tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 08 (questões 05 a 07), nas 
páginas 26 e 27 do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
 
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 um Aquecimento em 
forma de circuito, (neste momento você irá precisar de 
uma fita adesiva).  
3. Realizamos a atividade de Jogo da Peteca, (neste 
momento você irá precisar de duas folhas de caderno). 
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 Desafio dos copos 
           O aluno deverá montar uma torre de copos 
descartáveis, colocando nessa sequência: copo com 
algumas pedrinhas dentro e um pedaço de papel na boca 
do copo; vai colocando essa sequência até montar uma 
torre com 4 copos. O desafio consiste em você retirar os 
papeis, fazendo com que os copinhos fiquem um dentro 
do outro e em pé.  
 
LÍNGUA INGLESA 
Tematic unit:  Where can we go shopping? 
Target of knowledge: infinitive of purpose, shops.  

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje praticamos o listening para busca de 
informações específicas sobre uma viagem ao 
supermercado. Aprendemos e discutimos sobre mercados 
locais. Desenvolvemos as habilidades de listening, writing 
e criativity.  

HOMEWORK 
1. Responda a página 76 e 77(Part II, questões 2 e 3) 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: ___________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 


