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Dom e Compromisso: 40 anos de história e memória! 
 

22/03/2021 SEGUNDA-FEIRA 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura e escuta – 
Interpretando canção. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, realizamos a socialização da tarefa de 
casa, Atividade 04, página 70 (a partir do item 9) e 71, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Trabalhamos o texto, nas páginas 44 e 45, do livro de 
Língua Portuguesa. 
3. Fizemos a leitura e trabalhamos alguns 
questionamentos sobre o mesmo. 
4. Realizamos a atividade proposta na página 45. 
5. Trabalhamos também a seção Para Relembrar, 
páginas 46 e 47, do livro de Língua Portuguesa. 
6. Nas páginas de Anotações, escrevemos as palavras 
em destaque em ordem alfabética e, em seguida, 
separamos em sílabas. 
7. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 07, páginas 76 e 77, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.    
 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico literário / Vida cotidiana. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 4: Em cartaz, um 
plano para salvar o planeta – Leitura / escuta – 
Interpretação de filme. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 03, nas páginas 07 a 09 (até o item 7), do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2.  Assistimos ao vídeo Um plano para salvar o planeta, 
disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=L3zaoUaHJhQ e 
discutimos a temática abordada. 
3. Realizamos os itens propostos nas páginas 94 e 96 do 
livro de Língua Portuguesa. 
4. Assistimos aos vídeos disponíveis na página 98, do 
mesmo. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 

1. Responda às páginas 95, 97 e 99 (item 3) do livro de 
Língua Portuguesa. 
 
Atenção: Assista novamente aos vídeos, fazendo a 
leitura dos QR Codes, disponíveis na página 98, do livro 
de Língua Portuguesa e realize o item 3, da página 99, 
nas páginas de Anotações, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
ARTE  
Unidade Temática: Música e Artes Integradas.  
Objeto de Conhecimento: A Arte de Brincar – Capítulo 
3: Canto e Brinco.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula dando bom dia/boa tarde e anotamos 
o nome dos participantes. 
2. Organizamos os grupos, repetimos a música para 
brincadeira Bate o Monjolo. Ao final respondemos à 
questão 4 da página 38 do livro. 
3. Conhecemos o trabalho e criação do grupo Tiquetiquê 
na seção “Quem faz arte” – página 38 do livro. 
4. Conhecemos mais uma brincadeira cantada “Boneca 
de lata” – cantamos acompanhando a letra nas páginas 
39 a 41 do livro e fizemos gestos sem usar força ao tocar 
as partes do corpo no chão. 
5. Lemos a seção “Para ir além” sobre brinquedos 
antigos do mundo. Destacamos o nome e a região com 
marca-texto página 42 do livro. 

PARA CASA 
1. Fazendo Arte com Brinquedos! Que tal fazer uma 
Peteca? Para nossa atividade vamos utilizar um material 
mais fácil de encontrar, seja no campo ou na cidade: 
folhas de jornal (siga as orientações de material, página 
50 do livro). Vamos lá! 
 
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: Vocabulary and song. 
Target of Knowledge:  What’s Interesting About 
Families? Family vocabulary. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, demos início à nova unidade intitulada 
What’s Interesting About Families? Nessa unidade, vimos 
um vocabulário relacionado à família.  
2. Completamos as páginas 18, 19 e 20 – Class Book.  

HOMEWORK 
1.  Answer the Reinforcement worksheet question 2 (esta 
atividade está disponível no aplicativo da escola para os 
alunos em aula remota). 
 
 

23/03/2021 TERÇA-FEIRA 
 

SOCIEDADE EDUCACIONAL IRMÃOS RODRIGUES LTDA 

COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 

TERESINA - PIAUÍ 

1° ANO – 9ª SEMANA 
AGENDA SEMANAL DE ATIVIDADES 

https://www.youtube.com/watch?v=L3zaoUaHJhQ
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário / Vida cotidiana. 
Objeto de Conhecimento: Análise linguística / 
semiótica – Substantivos próprios e comuns. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 07, páginas 76 e 77, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
2.  Trabalhamos o poema, da página 49, do livro de 
Língua Portuguesa, fazendo a leitura e discutindo a 
temática abordada e a estrutura desse tipo de texto. 
3. Realizamos a atividade proposta na seção Hora da 
leitura, página 48, do mesmo. 
4. Desenvolvemos a atividade proposta na página 50, do 
livro de Língua Portuguesa. 
5. Explicamos o boxe, Atividade 08, na página 78, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem e 
orientamos a realização da tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 08, nas páginas 78 a 80, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto do Conhecimento: Capítulo 4 – O lugar onde 
você vive / Quem vem Primeiro? / Ordem e Competição. 

PARA CLASSE 
1. Fizemos a socialização da tarefa de casa do dia 18/03 – 
Atividade 03, questões de 5 a 8, nas páginas 64 e 65, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, 
por meio de verificação individual e coletiva. 
2. Exploramos o uso dos numerais ordinais em nosso dia 
a dia por meio de imagens e registros, contidos nas 
páginas 66 e 67 do livro e realizamos a seção Trocando 
ideais.  
3. Usamos os números ordinais ao realizar as atividades 
propostas nas páginas 68 e 69 do livro. 
4. Verificamos a realização das atividades através de 
acompanhamento individual indo de carteira em carteira. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 70 e 71 do livro. 
 
NATUREZA E SOCIEDADE 
Unidade Temática: Mundo pessoal: eu, meu grupo social 
e meu tempo. 
Objeto do Conhecimento: Capítulo 3 – O lugar onde 
você vive.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula fazendo a autocorreção da atividade 
de casa de casa do dia 16/03 – Atividade 02, questões 2, 

4 a 7, nas páginas 25 a 27, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem.  
2. Apresentamos o vídeo educativo – Lugares de 
vivência 
https://www.youtube.com/watch?v=Ct6tHl46qAQ  
3. Sistematizamos as informações do vídeo por meio de 
questionamentos orais.  
4. Exploramos as páginas 40 e 41 do livro, abertura do 
Capítulo 3 e analisamos os textos e as imagens das 
páginas. 
5. Realizamos seção Trocando Ideias, com registro das 
respostas nas páginas de Anotações do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
6. Finalizamos com a leitura do poema “Se essa rua 
fosse minha!” - página 42 do livro.  
7. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à página 43 do livro. 
 
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: Vocabulary and song. 
Target of Knowledge:  What’s Interesting About 
Families? Mum, brother and dad. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, revisamos os membros da família. 
Depois, realizamos atividade no Class Book – page 20 e 
no Activity Book – page 14. 

HOMEWORK 
1. Em seu Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem, faça o desenho de um membro de sua 
família e pinte-o. Depois, escreva o nome dele (a). 
 

24/03/2021 QUARTA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida pública / artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Análise linguística e 
semiótica: Substantivos próprios e comuns. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 08, nas páginas 78 a 80, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Fizemos a releitura do poema infância, página 48, do 
livro de Língua Portuguesa e realizamos os itens 
propostos nas páginas 51 a 54, do livro de Língua 
Portuguesa. 
3. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 09, nas páginas 81 e 82, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ct6tHl46qAQ
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MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra. 
Objeto do Conhecimento: Capítulo 4 – O lugar onde 
você vive / Quem vem primeiro? / Ordem e competição. 

PARA CLASSE 
1. Fizemos a socialização da tarefa de casa do dia 19/03 
– páginas 70 e 71 do livro. 
2. Realizamos uma brincadeira de competição com 
ordem de chegada.  
3. Exploramos, em seguida, a página 69 do livro, na qual 
as crianças preencheram uma sequência de ordem de 
chegada.  
4. Fizemos a explicação do conteúdo do dia e deixamos 
que os pequenos resolvessem aos itens da página 72 
com autonomia.  
5. Em seguida, realizamos a verificação da aprendizagem 
através das de classe. 
6. Concluímos a aula fazendo a explicação da tarefa de 
casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 78 a 80 do livro.  
 
FORMAÇÃO 
Unidade Temática - Habilidades Socioemocionais. 
Objeto de Conhecimento - Projeto – Eu e minhas 
emoções! – O que sentimos / Eu e os outros - Programa 
Pleno. 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula saudando as crianças com uma 
oração e canção de bom dia.  
2. Socializamos a tarefa de casa do dia 17/03 - Leitura do 
texto das páginas 24 e 25 e filme Divertidamente. 
3. Apresentamos uma síntese do filme Divertidamente 
para os alunos antes da realização da atividade proposta 
na página 25.  
4. Relembramos a história do livro - O circo e os 
sentimentos para que os alunos possam realizar a 
atividade das páginas 22 e 23 da Revista Incríveis. 
5. Para finalizar a atividade da página 23, comentamos 
que, durante a apresentação do Palhaço Sapeca, nem 
todas as crianças riram quando ele caiu do monociclo. 
6. Em seguida, propusemos a realização da atividade da 
página 25.   
7. Depois, os alunos compartilharam as respostas e 
escrevemos (professoras) na lousa/tela para registro dos 
alunos no Caderno de Projetos.  
8. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Brincando com fantoches! Na próxima aula (31/03) – 
traga os materiais para produção de fantoche com uma 
“meia velha”.  
 

Senhores pais ou responsáveis, 
       Converse com sua criança, a fim de verificar quais 
itens podem ser usados para a elaboração dos fantoches 
de meia. Para isso, estimule-a a realizar, uma pesquisa 
na internet para inspirar-se e selecionar os materiais 
necessários. 
 
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: Grammar and Vocabulary. 
Target of Knowledge: What’s Interesting About 
Families? Family members. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, praticamos a pronúncia das palavras 
mum, dad, brother, unclee auntie. Depois, realizamos 
atividade no Class Book – page 21 e no Activity Book – 
page 15. 

HOMEWORK 
1. Activity Book (página 15): Responda à questão 2 
dessa página, colando os stickers e traçando as palavras. 
 

25/03/2021 QUINTA-FEIRA 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário e Prática de estudo 
e pesquisa. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3: Entre nomes e 
brincadeira – Análise linguística / semiótica – 
Separação silábica / Formação de palavras. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 09, nas páginas 81 e 82, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Relembre as letras do alfabeto e realize a atividade 
proposta na página 55, do livro de Língua Portuguesa.   
3. Demos continuidade aos estudos sobre substantivo 
comum e próprio e realizamos os itens propostos nas 
páginas 56 e 57, do livro de Língua Portuguesa.  
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 58 e 59 do livro de Língua 
Portuguesa.    
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 4 – Quem vem 
primeiro / Jeitos de contar e representar números / 
Usando o calendário para medir o tempo. 

PARA CLASSE 
1. Fizemos a socialização da tarefa de casa do dia 23/03 
– páginas 78 e 79 do livro.  
2. Apresentamos em slide um calendário e trabalhamos 
dia, mês, ano e dias da semana. 
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3. Em seguida, exploramos a tarefa de classe nas 
páginas 73 e 74 do livro. 
4. Verificamos a realização da tarefa de classe, dando 
atenção a cada aluno conforme necessidade ou 
solicitação. 
5. Finalizamos com o vídeo educativo: Aprendendo o 
calendário | Meses do ano | Dias da semana 
https://www.youtube.com/watch?v=O0BtOsCaH0w  
6. Sistematizamos o vídeo e exploramos o calendário do 
mês vigente: março. 
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 75 a 77 do livro. 
 
NATUREZA E SOCIEDADE 
Unidade Temática: Mundo pessoal: eu, meu grupo social 
e meu tempo. 
Objeto do Conhecimento: Capítulo 3 – O lugar onde 
você vive.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula fazendo a autocorreção da atividade 
de casa de casa do dia 18/03 – página 43 do livro  
2. Exploramos a página 44 do livro e analisamos o texto 
e as imagens da página. 
3. Realizamos a tarefa de classe nas páginas 46 e 47 do 
livro, compartilhando as informações e aprofundando os 
conceitos.  
4. No “Vem brincar na rua” - Kitty Driemeyer - Música 
Infantil https://www.youtube.com/watch?v=z3LmtVKbGjU  
5. Nas páginas de Meia Pauta, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem, incentivamos as crianças 
a desenharem a “Rua onde moram”, conforme a música 
vídeo. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 45, 48 e 49 do livro. 
  
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: Vocabulary Practice. 
Target of Knowledge: What’s Interesting About families? 
Mum, dad, cousin, twins. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, reforçamos o vocabulário usando a 
criatividade no aplicativo Keynote. Praticamos o 
vocabulário de família e desenhamos. 

HOMEWORK 
1. Watch the vídeo: No YouTube, pesquise pelo vídeo 
Kids Vocabulary – Family e repita as palavras que você 
ouvir 

 
26/03/2021 SEXTA-FEIRA 

 

LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objetos de Conhecimento: Leitura / escuta – Literatura 
Infantil “Chapeuzinho Vermelho.” 

PARA CLASSE 
1. Hoje iniciamos a aula com a socialização da tarefa de 
casa, Atividade 04, proposta na página 08, do Caderno 
de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Em seguida ouvimos a contação da história 
Chapeuzinho Vermelho, páginas 3 a 9 e discutimos o 
assunto abordado. 
3. Depois realizamos a atividade do livro Leitura e 
Escrita.  
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Realize a proposta da Atividade 05, página 09, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 4 – Quem vem 
primeiro / Jeitos de contar e representar números / 
Usando o calendário para medir o tempo. 

PARA CLASSE 
1. Fizemos a socialização da tarefa de casa do dia 23/03 
– páginas 75 a 77 do livro.  
2. Exploramos a página 81 – seção Para Relembrar e 
reforçamos o estudo do Capítulo 4 do livro. 
3. Em seguida, apresentamos slides sobre os números 
naturais e números ordinais, aprofundando os conceitos e 
verificando os conhecimentos dos pequenos alunos.  
4. Realizamos a tarefa de classe – Atividade 04 – 
questões 1 a 3 – nas páginas 66 e 67 do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, coletivamente. 
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 04, questões 4 a 7, nas páginas 
67 e 68, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem.    
 
PROGRAMAÇÃO  
Unidade Temática - Linguagens Tecnológicas e Digitais. 
Objeto de Conhecimento - Criando uma sequência de 
comando.  

PARA CLASSE 
1. Cumprimentamos os alunos e anotamos a presença 
dos participantes. 
2. Refletimos sobre a importância da sequência de 
comando na programação. 
3. Explicamos como acessar no aplicativo Codespark 
Academy a opção CRIA – Novo – Criar história. 

https://www.youtube.com/watch?v=O0BtOsCaH0w
https://www.youtube.com/watch?v=z3LmtVKbGjU
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4. Explicamos que é possível escolher uma história e 
criar uma sequência de comando para o personagem.  
5. Apresente os níveis 12 e 13 do Detetive Donut para 
criação de sequências.  

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 
encaminhado pelo Aplicativo da Escola. 
Importante! Esse código ficará disponível para acesso 
somente por 24 horas. 
5. Selecione sua turma: Exemplo: 1º ano A manhã - 
Selecione o nome do aluno. 
6. Depois clique na opção CRIAR – escolha – NOVO – 
Criar uma história.  
7. Selecione uma história. 
Escolha um personagem e escolha dois comandos para o 
personagem executar. 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
Unidade temática: Ginástica. 
Objeto de Conhecimento: Alongamento / Aquecimento / 
Relaxamento / Desafio. 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a nossa aula orientando como alongar a 
musculatura através de diferentes exercícios de 
alongamento. 
2. Realizamos com as crianças, um Aquecimento das 
duas linhas, (neste momento você irá precisar de uma 
fita adesiva). 
3. Realizamos a atividade de Exercícios de Yoga, (neste 
momento você irá precisar de um tapete). 
4. Realizamos uma atividade relaxante para que o 
organismo voltasse ao estado original. 

PARA CASA 
       Jogo da Bocha com tampinha 
      Cada participante tem que ter 4 tampinhas de garrafa. 
No desafio, se joga uma tampinha diferente das do 
participante. Cada jogador deverá jogar sua tampinha 
para que fique perto da tampinha central sem ultrapassá-
la. Vence aquele que conseguir colocar mais tampinhas 
próximo a tampinha central. 
 
ENGLISH: SAS  
Thematic Unit: Song and Vocabulary. 
Target of Knowledge:  Family - Vocabulary review. 

CLASS 

1. Na aula de hoje, criamos e decoramos um cartão para 
alguém da família. Também assistimos um vídeo sobre o 
tema e praticamos o vocabulário de família. 
 2. Completamos as páginas 36, 37, 39 e 40. 

HOMEWORK 
1. SAS Book (página 43): Cole uma foto de sua família 
para mostrar aos seus amigos na próxima aula. 

 
“A paz está na boa educação.” 

 
Caso tenham alguma dúvida, mantenham 

contato conosco pelos seguintes meios de 
comunicação: whatsApp: (86) 98877-4869 / (86) 
98877-2457 e-mail institucional 
procampus@procampus.com.br ou pelo telefone (86) 
2106-0606. 

 
 

Visto dos Pais/Responsáveis: ___________________ 

 
 

 

 

http://www.codespark.com/play/
mailto:procampus@procampus.com.br

