
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Dom e Compromisso: 40 anos de história e memória! 

 
ATENÇÃO!  

Por favor, guardem os livros de Inglês, 
utilizaremos em 2021, durante as Atividades 

de Retomada. 
 

16/11/2020 - SEGUNDA-FEIRA 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida cotidiana. 
Objeto de Conhecimento: Análise 
linguística/semiótica– Sujeito e predicado. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos as atividades das 
páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas e Aprendizagem – conjugação verbal. 
2. Iniciamos o conteúdo sobre sujeito e predicado e 
realizamos a explicação da página 27 do Caderno de 
Atividades Pedagógicas e Aprendizagem. 

PARA CASA 
1. Responda somente às páginas 28 e 29 (até o item 3), 
da Atividade 09, do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 11 - Novos 
problemas, novos números / Capítulo 12 - Números 
racionais e a sua representação fracionária – 
Recordando os conceitos da unidade.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Começamos a aula corrigindo a tarefa de casa do dia 
12/11 – Atividade 07(questões 03 a 05), nas páginas 28 
e 29, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
2. Fizemos uma retomada dos Capítulos 11 e 12 do livro 
por meio das páginas da seção Para Relembrar. 
3. Exibimos o vídeo - Ensinando Frações (infantil) -  
https://www.youtube.com/watch?v=4OTuvoFvAC0  
4. Sistematizamos as informações dos vídeos por meio de 
slides e questionamentos orais. 
5. Respondemos coletivamente a atividade de classe – 
Atividade 08 – questões 01 a 04 – páginas 30 e 31, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
6. Em seguida, explicamos por meio de slides expositivos, 
o algoritmo da divisão inexata. 

7. Explicamos a atividade de casa.  
PARA CASA 

1. Assista as videoaulas do Portal SAS, referentes aos 
Capítulos 11 e 12 e realize o Eureka.  

 Acesse o Portal SAS com seu usuário e senha. Clique 
no “MENU” na aba Avaliações e exercícios, então 
escolha a opção “Eureka” e desvende os enigmas do 
mundo da Matemática.  
2. Responda à Atividade de Tabuada 07, na página 40, 
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 / Comunicando ao longo do tempo.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a correção da tarefa de casa do dia 11/11 - 
página 107 (questões 03 a 05) do livro. 
2. Fizemos uma retomada do Capítulo 16 por meio de 
slides expositivos – Comunicando ao longo do tempo. 
3. Exploramos as questões 01 e 03 da Atividade 07 - 
páginas 18 a 20 do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
4. Exibimos reportagem - A mudança dos Meios de 
Comunicação e fizemos leitura partilhada:   
https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/05/2018/-
conexao-faesa2105--a-mudanca-dos-meios-de-
comunicacao  
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 07, (questões 02, 04 e 05), nas 
páginas 19 a 21, do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Terra e Universo.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16 – Formas de 
marcar o tempo / Os primeiros relógios / Quantos 
relógios! 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a correção da tarefa de casa do dia 10/11 -
Atividade 08 (questões 03 a 06), nas páginas25 e 26, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Fizemos a abertura do Capítulo 16 – Formas de marcar 
o tempo; exploramos textos e imagens das páginas 98 e 
99 do livro. 
3. Em seguida, discutimos a seção “Trocando Ideias” – 
na página 99 do livro. 
4. Apresentamos slides e prints do livro referentes às 
páginas 110 a 104e por meio de leitura partilhada 
explanamos sobre os primeiros relógios e os tipos de 
relógio. 
5. Resolvemos a tarefa de classe na página 101 do livro. 
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6. Exibimos o vídeo sobre O Gnômon - 
https://www.youtube.com/watch?v=hpcpqocfmqs  
7. Sistematizamos as informações do vídeo. 
8. Explicamos a atividade de casa. 

PARA CASA 
1. Aula Invertida! Estude as páginas 105 e 106 do livro e 
marque os pontos importantes da leitura. 
2. Responda às páginas 107 a 109 do livro. 
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 saudando a turma com bom 
dia/boa tarde. 
2. Discutimos as questões 01 e 02 - páginas 170 e 171 do 
livro, sobre a interpretação do Choro N°1 de Heitor Villa-
Lobos. 
3. Conhecemos o intérprete Turíbio Santos – página 176 
do livro e Chico Buarque no quadro “Quem faz arte” – 
página 176 do livro. 
4. Sorteamos quatro participantes para ler sobre 
“melodia”, instrumentos de cordas: bandolim e 
cavaquinho – página 172 do livro, “as canções”, e os 
elementos da canção e cantamos como exemplo a 
canção popular “Peixe vivo” – página 173 do livro. 
5. Explique a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Aprendemos um pouco mais sobre a música popular 
brasileira, conhecemos um elemento muito importante 
constitutivo da música: a melodia. É por meio dela que 
conseguimos reconhecer diferentes músicas sem precisar 
escutar sua letra. Vamos ouvir mais uma canção “A 
banda” de Chico Buarque. Agora é com você! 
a) Acompanhe a reprodução dessa canção lendo sua 
letra nas páginas 174 e 175, depois que ouvir a canção 
(Qr Code ou click aqui): 
https://www.youtube.com/watch?v=OBDfWikT34M 
b) Responda às questões propostas 01 e 02– página 175 
do livro. A letra conta uma história - Que história é essa? 

 
17/11/2020 - TERÇA-FEIRA 

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

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos as questões das páginas 
28 e 29 do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem – Atividade 09. 
2. Aprofundamos os estudos sobre dois tipos de sujeito: 
simples e composto. Realizamos as atividades das 

páginas 29 (a partir do item 4) e 30 do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 10, nas páginas 31 e 32 (até o 
item 2), do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 13 – Comparar e 
operar com frações / Capítulo 14 – Qual é a chance de 
acontecer? 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Começamos com a autocorreção da atividade de casa 
16/11 – Atividade de Tabuada 07, na página 40 do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Fizemos uma retomada dos Capítulos 13 e 14do livro 
por meio das páginas da seção “Para Relembrar”. 
3. Respondemos coletivamente a atividade de classe – 
Atividade 08 – questões 05 a 07 – página 31 e 32, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
4. Em seguida, explicamos por meio de slides expositivos, 
o algoritmo da multiplicação e da divisão. 
5. Explicamos a atividade de casa.  

PARA CASA 
1. Assista as videoaulas do Portal SAS, referentes aos 
Capítulos 13 e 14 e, realize o Eureka.  

 Acesse o Portal SAS com seu usuário e senha. Clique 
no “MENU” na aba Avaliações e exercícios, então 
escolha a opção “Eureka” e desvende os enigmas do 
mundo da Matemática.  
2. Responda à Atividade de Tabuada 08, na página 41, 
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 / Clima e 
tempo atmosférico. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 13/11 – Atividade 
08 (questões 05 a 07), nas páginas 26 e 27 do Caderno 
de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Revisamos os conceitos de tempo atmosférico e clima, 
através de slides explicativos. 
3. Relembramos os tipos de clima do Brasil, a partir de 
imagens. 
4. Organizamos a turma para realização de seminário 
sobre os aspectos físicos do Brasil, cada aluno deve 
pesquisar e organizar uma apresentação sobre uma 
região do Brasil aspectos naturais, como clima, relevo, 
vegetação e hidrografia. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 

https://www.youtube.com/watch?v=hpcpqocfmqs
https://www.youtube.com/watch?v=OBDfWikT34M


 

1. Assista ao vídeo sobre tempo e clima, acessando o link 
abaixo, depois, nas páginas de Anotações do Caderno 
de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, relacione 
as diferenças de tempo e clima: 
https://www.youtube.com/watch?v=34wBqww87vQ&t=251 
2. Mão na massa! Estude e organize sua apresentação 
sobre os aspectos naturais como o clima, relevo, 
vegetação e hidrografia da região brasileira escolhida por 
você. 

 Na aula do dia 19/11 (quinta-feira) serão realizadas as 
apresentações sobre as regiões Norte e Nordeste.  

 Assista ao vídeo da sua para ajudar no seu trabalho: 
I - Região Norte 
https://www.youtube.com/watch?v=7XBYN2nv1vs 
II - Região Nordeste 
https://www.youtube.com/watch?v=EywkrCo_Y_w 
3. Lembre-se! Você poderá fazer compartilhamento de 
tela, por isso, prepare seus slides. 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Terra e Universo.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16 – Formas de 
marcar o tempo / As horas do dia / Os dias da semana / 
Meses e anos.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a correção da tarefa de casa do dia 16/11 
– páginas 107 a 109 do livro. 
2. Socializamos o estudo das páginas105 e 106 do livro – 
discutindo o estudo na aula invertida. 
3. Exploramos textos e imagens das páginas 110, 113 a 
115 do livro; por meio de leitura partilhada explanamos 
sobre os dias da semana, meses e anos. 
4. Resolvemos a tarefa de classe na página 115 do livro. 
5. Exibimos o vídeo sobre - Quanto você sabe sobre as 
estações do ano?- 
https://www.youtube.com/watch?v=i_KXreoJFXA  
6. Sistematizamos as informações do vídeo. 
7. Explicamos a atividade de casa. 

PARA CASA 
1. Aula Invertida! Estude as páginas 116 e 117 do livro e 
marque os pontos importantes da leitura. 
2. Responda às páginas 111 e 112 do livro. 
LINGUA INGLESA 
Tematic Unit:  Where can we go shopping? 
Target of Knowledge: Review: types of shops, 
containers, infinitive of purpose, a lot of/ much/ many, 
countable and uncountable nouns. 

CLASS (ONLINE) 
1. Na aula de hoje revisamos e praticamos todo o 
vocabulário e gramática da unidade. 

HOMEWORK 
1. Responda à página 79 do Activity book. 

 
18/11/2020 - QUARTA-FEIRA 

 

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

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 10, nas páginas 31 e 32 (até o item 2), do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2.  Ampliamos os estudos sobre sujeito e predicado 
realizando as atividades das páginas 32 (a partir do 
item3) e 33, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem e também realizamos a correção coletiva 
dessas questões. 

PARA CASA 
 Com base nos estudos sobre sujeito e predicado, 

responda nas páginas de Anotações do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, o que é 
proposto a seguir:  
1. Identifique o sujeito e o predicado nas frases e 
classifique o tipo de sujeito em cada uma.  
a) Justiça autoriza volta às aulas nas escolas particulares 
do Rio. 
b) Brasil conquista o melhor resultado em Olimpíada de 
Matemática.  
c) Diálogo e compreensão são importantes na pandemia.  
d) Trump e Biden concorrem à eleição nos EUA.  
e) Um avião cruza a barreira do som e assusta a 
população.  
f) Quatro cidades no Piauí terão único candidato a 
prefeito.  
g) Alunos se adaptam ao novo normal das escolas. 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Álgebra / Probabilidade e Estatística.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 15 – Gráficos que 
comunicam! / Expressões numéricas.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Começamos com a autocorreção da atividade de casa 
17/11 – Atividade de Tabuada 08, na página 41 do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Fizemos uma retomada do Capítulo 15 do livro por 
meio das páginas da seção “Para Relembrar”. 
3. Em seguida, explicamos por meio de slides expositivos, 
sobre as expressões numéricas simples e com 
parênteses. 
4. Respondemos coletivamente a tarefa de classe – 
Atividade de Tabuada 10 – na página 43 do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
5. Disponibilizamos um tempo para a formação de 
estratégias de resolução das questões. 
6. Explicamos a atividade de casa.  

PARA CASA 
1. Assista a videoaula do Portal SAS, referente ao 
Capítulo 15 e realize o Eureka.  

https://www.youtube.com/watch?v=34wBqww87vQ&t=251
https://www.youtube.com/watch?v=7XBYN2nv1vs
https://www.youtube.com/watch?v=EywkrCo_Y_w
https://www.youtube.com/watch?v=i_KXreoJFXA


 

 Acesse o Portal SAS com seu usuário e senha. Clique 
no “MENU” na aba Avaliações e exercícios, então 
escolha a opção “Eureka” e desvende os enigmas do 
mundo da Matemática.  
2. Responda à Atividade de Tabuada 09, na página 42, 
do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
HISTÓRIA 
Unidade Temática: Circulação de pessoas, produtos e 
culturas. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 13 – Recomeçar em 
um novo lugar/ Capítulo 14 – Uma nova forma de 
produzir.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a correção da tarefa de casa do dia 16/11 
– Atividade 07, (questões 02, 04 e 05), nas páginas 19 a 
21, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
2. Fizemos uma retomada dos Capítulos 13 e 14, por 
meio de slides expositivos e prints das páginas da seção 
Para Relembrar. 
3. Montamos um “Mapa Mental” sobre o estudo dos 
capítulos nas páginas de Anotações do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
 Copie e responda às questões abaixo nas páginas de 

Anotações, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
Capítulo 13 
1. Explique as causas que levam muitas pessoas 
deixarem seu país de origem e irem morar em outro país. 
2. Quais os fatores que podem ser levados em 
consideração pelos imigrantes, na escolha do país de 
destino? 
3. Explique por que muitas pessoas são chamadas de 
refugiados.  
Capítulo 14 
4. Sobre as formas de produção, relacione a diferença 
entre trabalho artesanal e trabalho industrializado.  
5. Por que as indústrias começaram a criar propagandas 
para seus produtos? Explique. 
PROGRAMAÇÃO  
Unidade Temática: Linguagens tecnológicas e digitais.  
Objeto de Conhecimento: Sequenciamento avançado e 
condicional.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Cumprimentamos os alunos e anotamos a presença 
dos participantes. 
2. Refletimos sobre as instruções ”IF” e que podemos 
gerar ações somente em determinadas condições. 
3. Estudamos que é possível programar usando 
instruções “IF”. 

4. Explicamos os níveis de 12 a 15 do Capítulo – 
Condição Perigosa. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

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 foi 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 CRIAR – escolha - NOVO -
Criar uma história. 
7. Selecione uma história / Escolha os personagens e crie 
uma sequência de comandos para os personagens 
executarem. 
LÍNGUA INGLESA 
Tematic Unit:  Where can we go shopping? 
Target of Knowledge: Unit review 

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje revisamos e praticamos todo o 
vocabulário e gramática da unidade. 

HOMEWORK 
1. Responda à página 110 do Activity book. 

 
19/11/2020 - QUINTA-FEIRA 

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

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, nas 
páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem, sobre sujeito e predicado.   
2.  Ampliamos os estudos conhecendo uma paródia sobre 
sujeito e predicado disponível no link 
https://www.youtube.com/watch?v=WSLXXyi3fdw 
3. Nas páginas de Anotações, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem, montamos um esquema 
com as informações mais relevantes sobre sujeito e 
predicado. 

PARA CASA 
 Realize os itens propostos abaixo, nas páginas de 

Anotações, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
1. Separe em duas colunas o sujeito, do predicado. 
a) A festa acabou muito cedo. 
b) As crianças divertem-se nos aniversários. 

http://www.codespark.com/play/
https://www.youtube.com/watch?v=WSLXXyi3fdw


 

c) Foi inesperada aquela revelação. 
d) Alguns presentes eram repetidos. 
2. Acrescente um predicado a cada sujeito: 
a) As crianças… 
b) O simpático médico… 
c) Aquele palhaço… 
d) Minha irmã e eu… 
3. Identifique o sujeito presente nas seguintes orações, 
circule o núcleo e classifique-o em simples ou composto. 
a) O Rio Parnaíba é um lindo ponto turístico.  
b) A cadeira de balanço e o tricô inacabado lembravam-
me os tempos de infância.  
c) As casas exportadoras de cacau eram pequenas.  
d) João e Carlos foram à cidade e fizeram muitas 
compras. 
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 do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
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. Responda à Tarefa Complementar no App 
SOCRATIVE. 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Grandezas e Medidas. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16: Medindo o 
perímetro e a área / Perímetro / Área / Operações 
inversas: adição e subtração.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Começamos com a autocorreção da atividade de casa 
18/11 – Atividade de Tabuada 09, na página 42 do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Fizemos uma retomada do Capítulo 16 do livro, por 
meio das páginas da seção “Para Relembrar”. 
3. Em seguida, explicamos por meio de slides expositivos, 
sobre as operações inversas: adição e subtração. 
4. Respondemos coletivamente a atividade de classe – 
Atividade de Tabuada 11 – na página 44 do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
5. Disponibilizamos um tempo para a formação de 
estratégias de resolução das questões. 
6. Explicamos a atividade de casa.  

PARA CASA 

1. Assista a videoaula do Portal SAS, referente ao 
Capítulo 16 e realize o Eureka.  

 Acesse o Portal SAS com seu usuário e senha. Clique 
no “MENU”, na aba Avaliações e exercícios, então 
escolha a opção “Eureka” e desvende os enigmas do 
mundo da Matemática.  
2. Copie e resolva as situações-problema com “operação 
inversa” nas páginas de Anotações do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
a) Adicionando 13 a um número, obtemos 36 como 
resultado. Qual é o número?  
b) Subtraindo 16 de um número, obtemos 15 como 
resultado. Qual é o número? 
c) Subtraindo 23 de um número, obtemos 74 como 
resultado. Qual é o número? 
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 / Aspectos Naturais do Brasil. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 17/11 - 
Apresentação dos trabalhos sobre as características 
naturais da Região Nordeste e Norte. 
2. Organizamos a sequência de alunos para que seja feita 
a apresentação de uma região de cada vez. 
3. Apresentamos ao final das apresentações os vídeos: 

 Região Norte:  
https://www.youtube.com/watch?v=JN_clr34NNI 

 Região Nordeste:  
https://www.youtube.com/watch?v=U-QPabYB744 
4. Sistematizamos as informações dos vídeos. 
5. Explicamos tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Agora é com você! Organize sua apresentação sobre 
os aspectos naturais como o clima, relevo, vegetação e 
hidrografia da região brasileira escolhida. 

 Na aula do dia 24/11, terça-feira, serão apresentadas 
as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

 Assista ao vídeo da região escolhida por você para 
ajudar na construção do seu trabalho: 
I- Região Sudeste: 
https://www.youtube.com/watch?v=6IpfLLehccQ 
II - Região Sul: 
https://www.youtube.com/watch?v=rd9ZRTWcltI 
III - Região Centro-Oeste 
https://www.youtube.com/watch?v=z-QAvqmtS14 
LÓGICA (FORMAÇÃO)  
Unidade Temática: Números e Raciocínio lógico.  
Objeto de Conhecimento: Situações-problema 
desafiadoras!  

PARA CLASSE (ON-LINE) 

https://www.youtube.com/watch?v=JN_clr34NNI
https://www.youtube.com/watch?v=U-QPabYB744
https://www.youtube.com/watch?v=6IpfLLehccQ
https://www.youtube.com/watch?v=rd9ZRTWcltI
https://www.youtube.com/watch?v=z-QAvqmtS14


 

1. Iniciamos com uma saudação diária e um breve 
diálogo. 
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 11/11 
- Atividade 05 (questões 04 a 06) na página 10 do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, 
3. Exploramos com apresentação de slides os desafios 
de 01 e 02 – Atividade 06 - (página 11) e deixamos que 
os alunos pensassem primeiro; 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 dessas questões. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 06, (questões 03 e 04) na 
página 12, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 

 
20/11/2020 - SEXTA-FEIRA 

 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – Produzindo 
uma autobiografia. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, no App 
SOCRATIVE. 
2. Estudamos sobre o gênero autobiografia, vendo 
conceito e características. 
3. Revisamos o conceito e as características do gênero 
biografia, para melhor fixação. 
4. Assistimos ao vídeo: BIOGRAFIA X AUTOBIOGRAFIA 
– disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=306ghMg0BOQ  
5. Produzimos o primeiro parágrafo da nossa 
autobiografia nas páginas de Anotações do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Reveja o vídeo BIOGRAFIA X AUTOBIOGRAFIA – 
disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=306ghMg0BOQ  
2. Dê continuidade a sua autobiografia, nas páginas de 
Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
ATENÇÃO: O primeiro parágrafo foi produzido em sala. 
 
LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES 
Campo de Atuação: Artístico/literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – Poliana  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 07, nas páginas 12 e 13, do Caderno de 

Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Literatura 
Infantil. 
2. Concluímos o livro Poliana. 
3. Corrigimos também a Atividade 06, nas páginas 18 a 
20, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem – Formando Leitores. 
4. Assistimos ao vídeo: POLLYANNA - UM DOS LIVROS 
MAIS LINDOS QUE JÁ LI | Justi Books - 
https://www.youtube.com/watch?v=eZVDQ21QWC 
5. Nas páginas de Meia Pauta, os alunos desenharam e 
escreveram um parágrafo, sobre a parte do livro que mais 
gostaram e depois ilustraram. 

PARA CASA 
 Nas páginas de Anotações do Caderno de Atividades 

Pedagógicas copie e realize os itens abaixo: 
1. Explique como é o jogo do contente? Quem ensinou o 
jogo para Poliana? 
2. Por que a tia de Poliana não gostava do Senhor 
Pendentlon? 
3. Poliana encontrou o reverendo Ford, muito 
atormentando. Por que ele estava assim? Que conselhos 
a menina deu para o reverendo? 
4. Vamos jogar o jogo do contente? Leia as situações 
abaixo e dê soluções positivas para as mesmas. 

 Seu amigo caiu e está chorando. 

 Sua mãe chamou você para ir ao shopping e de 
repente começa a chover. 

 Você pediu um brinquedo de presente de Natal e 
ganhou uma blusa. 
HISTÓRIA  
Unidade Temática: Circulação de pessoas, produtos e 
culturas. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 15 – Novos 
transportes, diferentes viagens / Capítulo 16 – 
Comunicando ao longo do tempo.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a correção da tarefa de casa do dia 18/11, 
nas páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Exibimos o vídeo sobre a - A Evolução dos 
Transportes 
https://www.youtube.com/watch?v=nGG3rQeZhkY  
3. Sistematizamos as informações do vídeo por meio de 
questionamentos orais. 
4. Exploramos, em seguida, a seção “Para Relembrar”, 
referentes aos Capítulos 15 e 16 do livro; apresentamos 
slides para aprofundar sobre a história dos transportes e 
da comunicação no Brasil. 
5. Em seguida, aplicamos a tarefa de classe – um texto-
resumo sobre os capítulos estudados. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Tarefa Complementar no App 
SOCRATIVE. 

https://www.youtube.com/watch?v=306ghMg0BOQ
https://www.youtube.com/watch?v=306ghMg0BOQ
https://www.youtube.com/watch?v=eZVDQ21QWC
https://www.youtube.com/watch?v=nGG3rQeZhkY


 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Unidade temática: Ginástica. 
Objeto de Conhecimento: Alongamento / Aquecimento / 
Relaxamento / Desafio. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Iniciamos a nossa aula orientando como alongar a 
musculatura através de diferentes exercícios de 
alongamento. 
2. Realizamos com as crianças um Aquecimento dos 
movimentos.  
3. Realizamos a atividade de Ginástica On-line. 
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 Tampinhabol 
O aluno vai precisar de algumas tampinhas de garrafa, o 
jogo é dividido em duas fases. Na primeira fase, o aluno 
irá segurar um balde, tentando pegar as tampinhas que 
estão sendo arremesadas; na segunda fase, ele irá tentar 
pegar as tampinhas com dois copos. 
 
LÍNGUA INGLESA 
Tematic Unit:  What’s fun about an after-school club? 
Target of Knowledge: going to, activities for a day out 
outdoor activities, types of film and aderbs of frequency. 

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje introduzimos a big question da 
unidade, apresentamos e praticamos os tipos de filme e 
revisamos as preposições de tempo. 

HOMEWORK 
1. Responda à página 80 e 81 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: ___________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 


