
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Dom e Compromisso: 40 anos de história e memória! 

 
09/11/2020 - SEGUNDA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Análise lingüística / 
semiótica – Revisão da Provinha SAS. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 17, página 65, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Revisamos as questões propostas na atividade de 
revisão para melhor fixação dos conteúdos abordados. 
4. Respondemos às questões propostas através dos 
prints das questões SAS. 
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1.   Responda à atividade de revisão para a Provinha 
SAS no SOCRATIVE. 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16 – Cálculo 
perímetro e área – Comparação entre área, medida de 
área, medida de perímetro, medida de volume, metros 
quadrados e metros cúbicos. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 06/11; 
pedimos para que cada aluno apresentasse de maneira 
eficiente o resumo da aula prática. 
3. Apresentamos slides com mais informações sobre área 
(m²; cm² e km²) e perímetro. 
4. Realizamos coletivamente a tarefa de classe nas 
páginas 151 e 152 do livro. 
5. Fizemos a correção coletiva das questões, ouvindo as 
estratégias dos alunos. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 06, nas páginas 19 e 20, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
HISTÓRIA   
Unidade Temática: Povos e culturas: meu lugar no 
mundo e meu grupo social.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16: Cultura e 
História – O eu é Cultura? / A importância da cultura e o 
respeito às diferenças.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 06/11 
- páginas 95 e 96 do livro – questões 03 a 05.  
2. Socializamos a proposta do Construindo Juntos! - 
apresentação em roda de conversa – página 96 do livro.  
3.  Exploramos o texto das páginas 97 a 100, discutindo 
sobre a importância da cultura e o respeito às diferenças 
– por meio de slides. 
4. Finalizamos a aula com o vídeo: A importância do 
respeito às Diferenças – Animação.  
https://www.youtube.com/watch?v=SXK8FCR6Ppc  
5. Conversamos sobre a mensagem do vídeo. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à página 101 do livro. 
LÓGICA 
Unidade Temática: Números e Raciocínio lógico.  
Objeto de Conhecimento: Situações-problema com 
raciocínio combinatório.   

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Iniciamos a aula com uma saudação de bom dia / boa 
tarde e um breve diálogo com a turminha.  
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 28/09 
- a Atividade 03 (questões 04 a 06), na página 06, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
3. Exploramos as páginas 07 com apresentação de 
slides, explicamos os desafios de 01 a 03 – Atividade 04 
- e deixamos que os alunos pensassem primeiro e demos 
os primeiros comandos para a resolução.  
4. Em seguida, explicamos uma melhor maneira de 
responder cada questão e ouvimos as estratégias dos 
alunos.  
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 04 (questões 04 a 06), na 
página 08 do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
LINGUA INGLESA Oxford 
Thematic Unit: Unit 7 – What’s a great day out? 
Target of Knowledge: Grammar 

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, aprendemos a utilizar o presente 
perfect (ever). 
2. Fizemos as páginas 79 – Class book e 78 – Activity 
book (number 1). 

HOMEWORK 
1. Answer pages78 – Activity book. 

 
10/11/2020 - TERÇA-FEIRA 

  
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Práticas de estudo e pesquisa 
Objeto de Conhecimento: Leitura / escuta – História 
em quadrinhos. 
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https://www.youtube.com/watch?v=SXK8FCR6Ppc


 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, seção 
Produza seu texto, página 23 do livro Práticas de 
Produção Textual, no anexo 6 (página 35) do mesmo.      
2. Iniciamos o planejamento da criação de personagens 
na página 124 do livro de Língua Portuguesa. 
Realizamos a atividade nas páginas de Anotações do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 

PARA CASA 
1. Nas páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem, crie os personagens que 
farão parte da sua história em quadrinhos, informando as 
características físicas, personalidade, qualidades e 
defeitos. Socialize na aula seguinte! 
GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Mundo do trabalho.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14 – As cidades são 
diferentes. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 05/11 - atividade 
no App Socrative.  
2. Fizemos a revisão do Capítulo 14 utilizando a seção 
“Para relembrar” página 186 e 187 do livro. 
3. Realizamos a revisão das funções das cidades através 
de slides. 
4. Relembramos as diferenças entre centro e periferia 
urbana, utilizando imagens em slides. 
5. Citamos os principais problemas socioambientais 
urbanos e exemplificamos por meio de slides ilustrativos.  
 6. Explicamos tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Estude o Capítulo 14 do livro e, em seguida, construa 
um “mapa mental” com principais pontos:  

 Funções das cidades; 
 Partes da cidade; 
 Características das cidades planejadas e 

espontâneas; 
 Os principais problemas urbanos. 

Utilize as páginas de Anotações do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Vida e Evolução.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 15 – Sistemas: 
excretor, nervoso e endócrino – Sistema Excretor / 
Componentes do sistema excretor e funções / A 
composição da urina.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 05/11 – páginas 
117, 122 e 123 do livro. 
2. Fizemos o estudo das páginas 126 e 127 do livro, por 
meio de slides expositivos, para relembrar o Capítulo 15.  
3. Apresentamos e exploramos slides ilustrativos para 
aprofundar os conhecimentos sobre o Sistema Endócrino. 

4. Realizamos a tarefa de classe nas páginas 124 e 125 
do livro. 
5. Finalizamos a aula com a apresentação e 
sistematização do vídeo: Como Funciona O Corpo 
Humano? | Vídeos Educativos para Crianças 
https://www.youtube.com/watch?v=1XW_pKhm3gA  
6.  Explicamos tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 07 (questões 01 a 07), nas 
páginas 20 a 23, do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
ARTE 
Unidade Temática: Artes Integradas. 
Objeto de Conhecimento: Arte em movimento / 
Capítulo 16: Imagens em movimento: o cinema de 
animação.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Iniciamos a aula saudando a todos com bom dia/boa 
tarde. 
2. Organizamos os materiais para fazer uma animação 
simples - papel, tesoura, lápis para desenhar e de cor 
(reservamos 15 minutos para preparação e 
apresentação). 
3. Sorteamos um participante para leitura e discussão do 
texto “Animação” – página 174 do livro. 
4. Assistimos um trecho da animação “Historietas 
assombradas” 
https://www.youtube.com/watch?v=nNKbmjYliHg  
5. Discutimos sobre a técnica utilizada: Stopmotion 
(Qrcode) na página 177 do livro.  
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Vamos rever o filme completo “Historietas 
assombradas (para crianças malcriadas)” de Victor-Hugo 
Borges que criou uma animação brasileira usando a 
técnica de Stopmotion.  

 Acesse o Qr Code da página 177 do livro ou click 
neste link: 
 https://www.youtube.com/watch?v=nNKbmjYliHg  
2. E por falar em técnicas de animação, vamos conhecer 
outras? 
a) Leia atentamente sobre as técnicas de animação: 
flipbook, desenho animado, Stopmotion e animações 
digitais – páginas 178 e 179 do livro. 
b) Faça às questões 01 a 03 da página 180 e anote 
opções de filmes de animação que você mais gosta, para 
promover troca de experiências. 
LINGUA INGLESA Oxford 
Thematic Unit: Unit 7 – What’s a great day out? 
Target of Knowledge: Vocabulary and story / grammar 

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, os alunos aprenderam a fazer 
sugestões, concordar e discordar e lemos a história 
“funfair adventure”. 

https://www.youtube.com/watch?v=1XW_pKhm3gA
https://www.youtube.com/watch?v=nNKbmjYliHg
https://www.youtube.com/watch?v=nNKbmjYliHg


 

2. Fizemos as páginas 80, 81 e 82 – Class book 
HOMEWORK 

1. Answer pages 79 e 80 – Activity book 
 

11/11/2020 - QUARTA-FEIRA 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Análise lingüística / 
semiótica – Revisão das questões SAS. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
questões no App Socrative. 
2. Revisamos sobre os conteúdos propostos na atividade 
sugerida, explicando cada questão e sanamos as dúvidas 
dos alunos. 
3. Respondemos às questões presentes, através dos 
prints da Provinha SAS. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à atividade de revisão para a Provinha SAS 
no SOCRATIVE.  
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16 – Cálculo 
perímetro e área – Comparação entre área, medida de 
área, medida de perímetro, medida de volume, metros 
quadrados e metros cúbicos. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 09/11 
– Atividade 06, nas páginas 19 e 20 do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
3. Apresentamos slides com mais informações sobre área 
e perímetro de figuras planas na malha quadriculada. 
4. Realizamos coletivamente a tarefa de classe nas 
páginas 153 e 154 do livro. 
5. Fizemos a correção coletiva das questões, ouvindo as 
estratégias dos alunos. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas: 

  21, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem – Atividade 06. 

 22, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem – Atividade 07. 
HISTÓRIA 
Unidade Temática: Povos e culturas: meu lugar no 
mundo e meu grupo social.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16: Cultura e 
História – O eu é Cultura?  / Cultura material e cultura 
imaterial / Quem estuda a cultura?   

PARA CLASSE (ON-LINE) 

1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 09/11 
– página 101 do livro.  
2. Exploramos o texto da página 100 do livro, por meio de 
leitura partilhada; explicamos sobre os estudiosos da 
cultura – por meio de slides.  
3. Em seguida, exploramos as páginas da seção “Para 
relembrar” fazendo uma retomada do Capítulo 16 – 
páginas 102 e 103 do livro.  
4. Fizemos um esquema de estudo nas páginas de 
Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem.  
5. Exibimos o vídeo: A diversidade étnica cultural 
brasileira (animação) 
https://www.youtube.com/watch?v=tOwq1WYYkQg  
6. Conversamos sobre as informações do vídeo.  
7. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Tarefa Complementar do Aplicativo 
Socrative. 
FORMAÇÃO 

 Inicio do Projeto de Formação. 
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. 

 
12/11/2020 - QUINTA-FEIRA 

https://www.youtube.com/watch?v=tOwq1WYYkQg


 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Análise lingüística / 
semiótica – Revisão SAS. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
questões SAS no Socrative. 
2. Retomamos os conteúdos abordados nas questões 
apresentadas nos slides, através de explicações para 
sanar as dúvidas dos alunos. 
3. Respondemos as questões de revisão apresentadas. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1.  Responda à atividade de revisão para a Provinha 
SAS no SOCRATIVE. 
LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto do Conhecimento: Leitura/escuta – 
Trabalhando reconto.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 06, nas páginas 18 a 20, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem 
2. Fizemos a leitura da Lenda árabe: Dois amigos no 
deserto. 
3. Fizemos leituras de poemas sobre amizade. 
4. Assistimos aos vídeos: Amizade Verdadeira 
DESENHO ANIMADO - 
https://www.youtube.com/watch?v=6uKvSvtk0Tg/  
História para crianças: Parábola dos 2 amigos no 
Deserto - https://youtu.be/TwAu-yP1b-0 / Adriana 
Calcanhotto - Fico Assim Sem Você (Video Clipe 
(Extras) - https://youtu.be/iojYDSjKK00 
5. Os alunos escreveram mensagens de Natal para os 
seus amigos. 

PARA CASA 
1. Assista novamente ao vídeo: História para crianças: 
Parábola dos 2 amigos no Deserto – disponível em: 
https://youtu.be/TwAu-yP1b-0 
2. Agora, faça o reconto da história apresentada no vídeo, 
nas páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem de Literatura Infantil. 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 06 – O sistema 
monetário brasileiro / Capítulo 07 – Números escritos 
com vírgula / Capítulo 08 – Múltiplos e submúltiplos das 
unidades de medidas – Retomada para Prova SAS – 2ª 
etapa.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 12/11 
– Atividade 06 e 07 nas páginas 21 e 22 do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 

3. Apresentamos slide com mais informações sobre os 
capítulos estudados 06 a 08 (O sistema monetário 
brasileiro, Números escritos com vírgula e Múltiplos e 
Submúltiplos das unidades de medidas) destacando as 
partes mais importantes de cada um. 
4. Revisamos coletivamente a tarefa de classe do livro; 

 Capítulo 06 – págs. 26, 28, 30 a 33. 
 Capítulo 07 – págs. 48, 49, 52, 53, 61, 62, 66, 68 e 77. 
 Capítulo 08 – págs. 85, 88 a 91, 93, 95, 96, 99, 101. 

5. Fizemos a correção coletiva das questões, ouvindo as 
estratégias dos alunos. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 04 - Simulado Prova SAS, na 
página 39 do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Mundo do trabalho.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16 – Muitos 
tamanhos, muitas cidades / As cidades e suas influências 
/ Problemas socioambientais causados pela urbanização.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 10/11 - mapa 
mental nas páginas das Anotações do Caderno de 
Atividades pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Exibimos o vídeo sobre Problemas urbanos: 
https://www.youtube.com/watch?v=CT1aS7mOA0c  
3. Revisamos o conteúdo do vídeo questionando os 
principais problemas urbanos e as possíveis soluções. 
5. Lemos do texto da Atividade 07 – página 16 - do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem e 
explicamos sobre “Problemas socioambientais 
causados pela urbanização”. 
6. Realizamos a atividade de classe - Atividade 07 
(questões 01 a 05) coletivamente; fizemos a correção 
coletiva das questões.  
7. Explicamos tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 07 (questões 06 a 10), nas 
páginas 18 e 19 do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Vida e Evolução.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16 – Sistemas 
muscular, ósseo e genital / O corpo em movimento / 
Sistemas muscular e ósseo.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 10/11 – Atividade 
07 (questões 01 a 07), nas páginas 20 a 23 do Caderno 
de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
2. Exploramos a abertura do Capítulo 16 nas páginas 128 
e 129, realizamos oralmente a seção Trocando Ideias.  
3. Fizemos o estudo das páginas 130 a 135 do livro, por 
meio de slides expositivos e prints das páginas do livro. 

https://www.youtube.com/watch?v=6uKvSvtk0Tg
https://youtu.be/TwAu-yP1b-0%20/
https://youtu.be/iojYDSjKK00
https://youtu.be/TwAu-yP1b-0
https://www.youtube.com/watch?v=CT1aS7mOA0c


 

4. Finalizamos a aula com a apresentação do vídeo: 
Sistema Locomotor | Corpo Humano para Crianças | 
Sistema Ósseo e Sistema Muscular 
https://www.youtube.com/watch?v=GNHylis0h4I  
5. Sistematizamos as informações do vídeo por meio de 
roda de conversa.  
6. Explicamos tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Estude as páginas 130 a 135 do livro e, em seguida, 
responda às páginas 136 e 137 do livro. 

 
13/11/2020 - SEXTA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Análise lingüística / 
semiótica – Revisão das questões SAS. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, as 
questões da provinha SAS no Socrative. 
2. Revisamos sobre os conteúdos propostos na atividade 
sugerida, explicando cada questão e sanando as dúvidas 
dos alunos. 
3. Respondemos às questões presentes, através dos 
prints da provinha SAS. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à atividade de revisão para a Provinha SAS 
no SOCRATIVE. 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Práticas de estudo e pesquisa. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – História em 
quadrinhos. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1.  Na aula de hoje, fizemos a socialização dos 
personagens criados nas páginas de Anotações do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. A partir da elaboração dos personagens, treinamos as 
diferentes expressões faciais de um personagem, 
também nas páginas de Anotações do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.   

PARA CASA 
1. Realize a proposta da seção Escrevendo o texto, 
página 125, do livro de Língua Portuguesa, nas páginas 
27 e 28, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 09 – As formas 
planas / Capítulo 10 – Representação fracionária dos 
números racionais / Capítulo 11 – Operando com os 
números racionais - Retomada para Prova SAS – 2ª 
etapa. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 

1. Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 12/11  
- Atividade 04, na página 39, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
3. Apresentamos slide com mais informações sobre os 
capítulos estudados 09 a 11 (As formas planas, 
Representação fracionária dos números racionais e 
operando com os números racionais) destacando as 
partes mais importantes de cada um. 
4.  Revisamos coletivamente a tarefa de classe do livro. 

 Capítulo 09 – págs. 113, 116, 120, 122, 123, 125, 130, 
133. 

 Capítulo 10 – págs. 139 a 141, 145, 147, 148, 152, 
153, 156. 

 Capítulo 11 – págs. 16, 17, 19, 20, 29, 30, 33, 34, 38, 
39, 41. 
4. Fizemos a correção coletiva das questões, ouvindo as 
estratégias dos alunos.  
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 03 – Simulado prova SAS nas 
páginas 37 e 38 do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Mundo do trabalho.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 15 - As cidades 
crescem. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 12/11 - Atividade 
07 (questões 06 a 10), nas páginas 18 e 19 do Caderno 
de Atividades pedagógicas de Aprendizagem.  
2. Fizemos a revisão do Capítulo 15 utilizando a seção 
“Para relembrar”, páginas 202 e 203 do livro. 
3. Realizamos a revisão sobre a relação entre 
crescimento das cidades e as atividades econômicas 
através de slides. 
4. Relembramos a importância das imagens de satélites 
para compreender a expansão urbana, utilizando imagens 
em slides. 
5. Apresentamos os principais problemas ambientais 
causados pelo crescimento desordenado urbano e 
exemplos por meio de slides.  
6. Explicamos tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Assista a videoaula: Urbanização - Brasil Escola 
https://www.youtube.com/watch?v=4ayDPXtQR5w   
2. Nas páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem, construa um resumo 
informativo sobre as informações do vídeo, com base no 
estudo do Capítulo 15. 
 
LÍNGUA INGLESA Oxford 
Thematic Unit: Unit 7 – What’s a great day out? 
Target of Knowledge: Cross-curricular 

https://www.youtube.com/watch?v=GNHylis0h4I
https://www.youtube.com/watch?v=4ayDPXtQR5w


 

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, os alunos aprenderam sobre 
densidade. 
2. Fizemos as páginas 83 – Class book e 71 – Activity 
book (numbers 1 and 2). 

HOMEWORK 
1. Answer pages81 (number 3) – Activity book 
*Realize essa tarefa nas Páginas de Anotações do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 

 
“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: ___________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


