
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Dom e Compromisso: 40 anos de história e memória! 

 
23/11/2020 - SEGUNDA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Análise 
linguística/semiótica – Revisão de Pronomes 
possessivos, demonstrativos e indefinidos. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a atividade de casa, 
esquema sobre sujeito e predicado nas páginas de 
Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
2. Revisamos os pronomes possessivos, demonstrativos 
e indefinidos para melhor fixação. 
3. Respondemos às questões propostas através dos 
prints espelhados com atividades relacionadas aos 
assuntos revisados. 
4. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1.  Assista aos vídeos abaixo: 
Pronomes Demonstrativos: 
https://www.youtube.com/watch?v=qzizX5TSiDA 
Pronomes Possessivos: 
https://www.youtube.com/watch?v=XnUPJLyiiBo (até 
1min47s) 
Pronomes Indefinidos: 
https://www.youtube.com/watch?v=p29VHfATvKQ (até 
2min) 
2. Agora, nas páginas de Anotações do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, registre os 
pontos mais importantes dos vídeos, para discussão na 
próxima aula. 
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 13 e 14 – 
Informações e dados em tabelas e gráficos / Chances e 
possibilidades. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 
2. Fizemos a autocorreçãoda tarefa de casa do dia 20/11 
– Atividade de Tabuada 04, página 29, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 

3. Retomamos o estudo dos Capítulos 13 e 14 – 
informações e dados em tabelas e gráficos / chances e 
possibilidades, por meio de slides expositivos e prints da 
seção “Para Relembrar” – páginas 90 e 91 / 110 e 111 
do livro. 
4. Apresentamos slides com mais informações sobre 
divisões e expressões numéricas. 
4. Realizamos coletivamente a tarefa de classe Atividade 
de Tabuada 03, página 28, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
6. Fizemos a correção coletiva das questões, ouvindo as 
estratégias dos alunos. 
7. Realizamos coletivamente questões sobre operações 
básicas envolvendo expressões numéricas, orientamos os 
alunos a anotarem. 
8. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade de Tabuada 05, na página 30 
do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
HISTÓRIA   
Unidade Temática: Povos e culturas: meu lugar no 
mundo e meu grupo social.  
Objeto de Conhecimento: Capítulos 15 e 16: Cultura e 
História – O que é Cultura? / A importância da cultura e o 
respeito às diferenças.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Fizemos a autocorreçãoda tarefa de casa do dia 20/11 
– Atividade 08, na página 22, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Socializamos as informações do vídeo educativo para 
entender mais sobre a desigualdade racial no Brasil. 
3. Fizemos uma retomada dos Capítulos 15 e 16: Cultura 
e História – O que é Cultura? / A importância da cultura e 
o respeito às diferenças, por meio da seção Para 
Relembrar. 
4. Aprofundamos os conceitos por meio de slides 
expositivos. 
5. Exibimos o vídeo: O Que é Patrimônio Material e 
Patrimônio Imaterial? 
https://www.youtube.com/watch?v=-Uz61DKiMAk 
6. Sistematizamos as informações do vídeo e realizamos 
a tarefa de classe – montamos um esquema/resumo nas 
páginas de Anotações, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 

PARA CASA 
1. Estude e responda à Tarefa Avaliativa de História 
com atenção. 
 
LÓGICA 
Unidade Temática: Númerose Raciocínio lógico.  
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Objeto de Conhecimento: Operando com enigmas e 
desafios numéricos. 

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 18/11 
- a Atividade 05, questões 03 a 06, na página 09 e 10, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
3. Faça a autocorreção da atividade, deixe que eles 
façam a leitura e mostrem suas estratégias.  
4. Através de slides, exploramos as questões da Prova 
Canguru de Matemática 2º semestre – online, que os 
alunos indicaram na aula anterior que apresentaram 
dúvidas, fizemos explicações claras, complementando 
suas estratégias quando necessário. 
5. Reservamos algumas dicas de jogos on-line (Xadrez, 
Sudoku, Jogo da memória, Quebra cabeças, Jogo dos 
Sete erros...) e orientamos a praticarem, visando uma 
melhoria nas habilidades de lógica matemática. 
5. Finalizamos a aula com mensagens de carinho e fotos 
da turma. 

PARA CASA 
1.Não há tarefa para casa. 
 
LINGUA INGLESA - OXFORD 
Thematic Unit: Unit 7 – What’s a great day out? 
Target of Knowledge: A1  Flyers 

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, os alunos reviram o assunto da Unit 7. 
2. Fizemos as páginas 108 – Class book e 106 – Activity 
book. 

HOMEWORK 
1.Answer pages 117 – Activity book 
 

24/11/2020 - TERÇA-FEIRA 
 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Práticas de estudo e pesquisa. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – Revisão 
sobre poema. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1.  Na aula de hoje, socializamos a história em quadrinhos 
digital produzida no aplicativo Comica. 
2. Iniciamos a revisão de conteúdo fazendo uma 
retomada ao gênero textual poema.  

PARA CASA 
1. Pesquise, em livros ou sites da internet, um poema em 
forma de sextilha e anote nas páginas de Anotações do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
Socialize na aula seguinte. 
 
 

GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Mundo do trabalho.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14 – As cidades são 
diferentes / Capítulo 15 – As cidades crescem / O 
processo de urbanização. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Apresentação dos trabalhos sobre as características 
naturais da Região Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 
2. Organizamos a sequência de alunos para que seja feita 
a apresentação de uma região de cada vez. 
3. Apresentamos ao final das apresentações o 
vídeo:Urbanização- entenda a partir da animação "A 
Ilha" 
https://www.youtube.com/watch?v=iX9bf0DE1_k&t=138s 
4. Explicamos tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Revisando! Assista ao vídeo sobre Poluição do ar 
https://www.youtube.com/watch?v=JVa-LouSLIY e, em 
seguida, faça registros sobre o vídeo nas páginas de 
Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem.  
2.Na próxima aula (26/11 - quinta-feira) será exibido um 
filme, você pode providenciar pipoca para a aula. 
 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Vida e Evolução.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16 – Sistemas 
muscular, ósseo e genital / O corpo em movimento / 
Sistemas muscular e ósseo / Sistema genital / 
Adolescência e puberdade.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 20/11 
-páginas 146 e 147 do livro. 
2. Exibimos a videoaula: A adolescência e suas 
mudanças -  
https://www.youtube.com/watch?v=X2LfuVUcl44 
3. Sistematizamos as informações do vídeo e realizamos 
as questões 05 e 06, da página 148 do livro. 
4. Exploramos, em seguida, o texto das páginas 148 e 
149do livro - O ser humano é a totalidade integrada. 
5. Resolvemos a questão 01 da página 148 do livro, 
exemplificamos através de slides a interação que ocorre 
entre os órgãos. 
6. Exploramos em seguida as páginas da seção “Para 
Relembrar”, fazendo uma retomada do Capítulo 16 – 
sistemas muscular, ósseo e genital / o corpo em 
movimento / adolescência e puberdade – páginas 150 e 
151 do livro. 

PARA CASA 
1.  Estude e responda à Tarefa Avaliativa de Ciências 
com atenção. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iX9bf0DE1_k&t=138s
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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. Apresentamos o makingof do filme de animação - O 
garoto cósmico de Alê Abreu para a turma conhecer 
melhor os bastidores de uma produção.  
3. Socializamos a técnica de Stopmotion feitos de objetos 
escolares e brinquedos enviados previamente pelo 
Whatsapp da escola e/ou apresentadas na hora. 
4. Demos continuidade às questões da página 180 sobre 
as diferentes técnicas utilizadas no filme de animação 
historietas assombradas de Victor-Hugo. 
5. Finalizamos com fotos das melhores aulas práticas de 
aulas na escola em anos anteriores. 

PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa. 
 
LINGUA INGLESA - SAS 
Thematic Unit: SAS book review 
Target of Knowledge: Review chapters 14 and 15. 

CLASS (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, os alunos reviram o assunto dos 
capítulos 14 e 15 – SAS (breakfastandlunchfood) 

HOMEWORK 
1.Study pages 150 to 16 – SAS book. 
 

25/11/2020 - QUARTA-FEIRA 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário 
Objeto de Conhecimento: Análise linguística / 
semiótica – Revisando verbos. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
informações sobre os vídeos assistidos. 
2. Revisamos sobre verbos, abordando pessoas 
gramaticais, conjugações e tempos verbais. 
3. Respondemos às questões, através das atividades 
presentes nos slides espelhados, respondemos nas 
páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
 Realize a atividade a seguir nas páginas de 

Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 

1. Sublinhe os verbos presentes nas frases e, em 
seguida, informe em que tempo verbal eles se 
encontram. 
a) Os alunos leram um livro. 
b) Muitas pessoas viajam nas férias. 
c) Talvez eu participarei do campeonato. 
d) Gosto muito de meus pais. 
2. Identifique o número e a pessoa do verbo, nas 
orações a seguir. 
a) Moramos no planeta terra. 
b) Juliano corria muito nas competições escolares. 
c) Os alunos estudaram muito para a prova. 
d) Tu jogaste bem hoje. 
3. As orações a seguir estão no tempo presente e 
modo indicativo. Passe-as para o tempo pretérito 
perfeito e imperfeito do mesmo modo. 
a) Eu estudo muito. 
b) Joana treina para o campeonato. 
c) Eu leio as obras de Machado de Assis. 
d) Os animais correm o tempo todo. 
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 15 – Composição e 
decomposição de polígonos / Operações e situações 
problemas – Estudo da tabuada. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 
2. Fizemos a autocorreçãoda tarefa de casa do dia 23/11 
– Atividade de Tabuada 05 – na página 30, do Caderno 
de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
3. Retomamos o estudo do Capítulo 15 – Composição e 
decomposição de polígonos / Operações e situações 
problemas, por meio de slides expositivos e prints da 
seção Para Relembrar – páginas 130 e 131, do livro. 
4. Apresentamos slides com mais informações sobre as 
operações básicas. 
5. Realizamos coletivamente a tarefa de classe Atividade 
de Tabuada 07, na página 32, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
6. Fizemos a correção coletiva das questões, ouvindo as 
estratégias dos alunos. 
7. Realizamos coletivamente questões sobre as 
operações básicas, orientando os alunos a anotarem. 
8. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade de Tabuada 08, na página 33, 
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 14: Ser cidadão – a 
cidadania.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Iniciamos aula com a apresentação dos vídeos –  

 O Mundo Mágico da Cidadania Parte 1 
https://www.youtube.com/watch?v=67jFkSgu3ZY&t=64s 

 O Mundo Mágico da Cidadania Parte 2 
https://www.youtube.com/watch?v=0nPTwjw-NBM 
2. Sistematizamos as informações do vídeo por meio de 
questionamentos orais.  
3. Aplicamos a tarefa de classe – orientamos a produção 
de um pequeno texto sobre a cidadania e os direitos e 
deveres dos cidadãos. 
4. Demos um tempo para a produção e, em seguida, as 
crianças fizeram a apresentação por meio da leitura.  

PARA CASA 
1. Estude e responda à Tarefa Avaliativa de História 
com atenção. 
 
FORMAÇÃO 
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais. 
Objeto de Conhecimento: Feira Cuidando da 
FamíliaPrograma Pleno – Projeto 04.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 04/11 – 
construção do artefato projetado para ajudar alguém da 
família a ter uma melhor experiência de vida em casa. 

  Cada aluno apresentou o artefato e os materiais 
necessários para a produção.  
2. Realizamos a tarefa de classe nas páginas 22 e 23 da 
Revista Turbinando - Autoavaliação do projeto.  
3. Exibimos o vídeo musical - Animação - Trem Bala - 
(Ana Vilela) 
https://www.youtube.com/watch?v=ewC3wdkT8EQ 
4. Fizemos o momento reflexão sobre a mensagem da 
música, por meio da apresentação de slides.   
5. Fizemos a retrospectiva do ano de 2020 e 
conversamos sobre as novidades para 2021. 
6. Finalizamos om a canção - Kel Smith - Era Uma Vez 
(letra) 
https://www.youtube.com/watch?v=z6JBBkOam78 e 
apresentamos fotos dos alunos em diversas atividades ao 
longo do ano.   

PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa. 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
Unidade Temática: Jogos e Brincadeiras. 

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 em 
forma de circuito, (neste momento você irá precisar de 3 
objetos diferentes, exemplo: um tapete, um pote e um 
cabo de vassoura). 
3. Realizamos aatividade de Jogo do Balão no bastão, 
(neste momento você irá precisar de um balão ou saco e 
um cabo). 
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 vira copos 
O aluno deverá montar uma fileira de copos, todos com a 
boca para baixo e uma tampinha que ficará em cima do 
fundo do copo. O desafio será, o aluno tentar virar o copo, 
fazendo com que a tampinha caia dentro dele. 

 
26/11/2020 - QUINTA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Análise linguística / 
semiótica – Revisão sobre preposições. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
atividade nas páginas de Anotações do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Retomamos os conteúdos abordados nas questões 
apresentadas nos slides, através de explicações para 
sanar as dúvidas dos alunos. 
3. Respondemos às questões de revisão apresentada. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Estude e responda à Atividade AvaliativadeLíngua 
Portuguesa. 
 
LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto do Conhecimento: Leitura / escuta – 
Trabalhando o paradidático:Romeu e Julieta. 

https://www.youtube.com/watch?v=67jFkSgu3ZY&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=0nPTwjw-NBM
https://www.youtube.com/watch?v=ewC3wdkT8EQ
https://www.youtube.com/watch?v=z6JBBkOam78


 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, socializamos os recontos feitos nas 
páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Fizemos uma discussão e revisão oral do livro Romeu 
e Julieta. 
3. Copiamos e respondemos uma revisão nas páginas de 
Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 

PARA CASA 
1. Estude e responda à Tarefa Avaliativa 
deLiteratura/Formando Leitores com atenção. 
 
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/ Operações inversas. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 25/11 
– Atividade de Tabuada 08 – na página 33, do Caderno 
de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
3. Apresentamos slide com mais informações sobre as 
operações básicas e operações inversas.  
4.  Realizamos coletivamente a tarefa de classe, 
Atividade de Tabuada 06, questões 01 a 05, na página 
31 do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
5. Fizemos a correção coletiva das questões, ouvindo as 
estratégias dos alunos. 
6. Realizamos coletivamente questões sobre as 
operações básicas, orientando os alunos a anotarem. 
7. Fizemos a retomada do Capítulo 16 –Cálculo perímetro 
e área – Comparação entre área, medida de área, medida 
de perímetro medida de volume, metros quadrados e 
metros cúbicos, por meio de slides expositivos e prints da 
seção Para Relembrar – páginas 156 e 157 do livro. 

PARA CASA 
1. Estude e responda à Tarefa Avaliativa de Matemática 
com atenção. 
 
GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Mundo do trabalho.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14 – As cidades são 
diferentes / Capítulo 15 – As cidades crescem / O 
processo de urbanização / Capítulo 16 – Urbanização. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Autocorreção da tarefa de casa do dia 24/11 – nas 
páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem, sobre o vídeo. 

2. Exibimos o filme - O herói da cidade das 
coreshttps://www.youtube.com/watch?v=XSLr4_9iwKc&t=
238 
3. Explicamos tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Agora é sua vez! Para nosso último dia letivo (27/11), 
vamos nos despedir com um correio virtual; faça uma 
mensagem para a turma relembrando as experiências 
durante o ano e falando um pouco sobre a turma e a 
escola. 
 Você pode fazer slides ou cartaz para 
compartilhamento de tela. 
 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Vida e Evolução.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 13 a 16 – Sistemas 
do corpo humano: respiratório, cardiovascular, excretor, 
nervoso, endócrino, muscular, ósseo e genital.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Exploramos, por meio de slides a seção “Para 
Relembrar” dosCapítulos 13 a 16 – Sistemas do corpo 
humano: respiratório, cardiovascular, excretor, nervoso, 
endócrino, muscular, ósseo e genital;   
2. Exibimos o vídeo: Eu e o meu corpo.mov. 
https://www.youtube.com/watch?v=8u9l5c5JXhw&feature
=emb_logo 
3. Sistematizamos as informações do vídeo por meio de 
questionamentos orais. 
4. Nas páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem, realizamos a tarefa de 
classe – montamos um Mapa Mentalsobre as principais 
informações dos capítulos.   
5. Finalizamos o ano letivo de 2020 com muita alegria, 
mensagens e apresentação de fotos dos alunos em 
diversas atividades ao longo do ano.  

PARA CASA 
1. Estude e responda à Tarefa Avaliativa de Ciências 
com atenção. 
 

27/11/2020 - SEXTA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário 
Objeto de Conhecimento: Leitura / Escuta – 
Encerramento do ano letivo. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Iniciamos a aula dando bom dia/boa tarde aos alunos e 
apresentando um vídeo sobre AMIZADE. 
2. Momento para que cada aluno socialize o que significa 
a amizade. 
3. Apresentação do AMIGO OCULTO ON-LINE. 

https://www.youtube.com/watch?v=XSLr4_9iwKc&t=238
https://www.youtube.com/watch?v=XSLr4_9iwKc&t=238
https://www.youtube.com/watch?v=XSLr4_9iwKc&t=238
https://www.youtube.com/watch?v=8u9l5c5JXhw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8u9l5c5JXhw&feature=emb_logo


 

4. Momento para apresentações dos alunos com músicas, 
poemas, danças, etc. 

PARA CASA 
1. Estude e responda à Tarefa Avaliativa deLíngua 
Portuguesa com atenção. 
 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Práticas de estudo e pesquisa 
Objeto de Conhecimento: Leitura / escuta – Revisão de 
conteúdo. 

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Na aula de hoje, fizemos a socialização dos poemas 
em forma de sextilha, registrados no Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.   
2. Fizemos a retomada do gênero texto com base em 
gráfico e discutimos as ideias a partir de gráficos 
socializados durante a aula.  

PARA CASA 
1. Estude e responda à Tarefa Avaliativa de Redação 
com atenção. Boas férias! 
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16 – Cálculo 
perímetro e área – Operações e situações problemas.  

PARA CLASSE (ON-LINE) 
1. Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 
2. Apresentamos slides com mais informações sobre as 
operações básicas; revisamos coletivamente os assuntos 
estudados com a turma. 
3. Relembramos com os alunos os momentos vivenciados 
com a turma, exaltando os pontos positivos de cada um 
deles, utilizamos esse momento para elaborarmos juntos 
com a turma mensagens com votos e desejos uns aos 
outros e para o novo ano que vai chegar, para que sejam 
colados no mural da escola. 
4. Fizemos a retrospectiva do ano de 2020 e 
conversamos sobre as novidades para 2021 – 
apresentamos fotos dos alunos em diversas atividades ao 
longo do ano.  

PARA CASA 
1. Estude e responda à Tarefa Avaliativa de Matemática 
com atenção. 
 
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. Organizamos a turma para as apresentações das 
mensagens que eles fizeram. 

2. Exibimos os vídeos: 
 Reflexão sobre o ensino remoto e agradecimento 

às famílias:  
https://www.youtube.com/watch?v=1dP2lReR9qw 

 Despedida Alunos 
https://www.youtube.com/watch?v=Jv1aGFNfQqI 

PARA CASA 
1.  Estude e responda à Tarefa Avaliativa de Geografia 
com atenção. 
 
LINGUA INGLESA - OXFORD 
Thematic Unit: Oxford review 
Target of Knowledge: Review Units 6 and 7 

CLASS (ONLINE) 
1. Na aula de hoje, os alunos reviram o assunto das 
unidades 6 e 7 – Oxford book. 

HOMEWORK 
1. Study for your test. 

 
 

“A paz está na boa educação.” 
 

Para um melhor acompanhamento do aluno, baixe em 
seu celular o aplicativo Colégio Pro Campus e receba 
instantaneamente informações relevantes do seu (sua) filho(a). 

 
 

Visto dos Pais/Responsáveis: ___________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1dP2lReR9qw
https://www.youtube.com/watch?v=Jv1aGFNfQqI

