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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 / escuta – Tipos de 
letras – imprensa e cursiva / Letra inicial maiúscula. 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula fazendo a autocorreção da atividade 
de casa, páginas 66 a 68 do livro Língua Portuguesa. 
2. Assistimos ao vídeo disponível na página 68, do livro 
de Língua Portuguesa e desenvolvemos a atividade 
proposta, na mesma, oralmente. 
3. Fizemos a mediação e possibilitamos que os alunos se 
apropriassem das regras, condições e situações nas 
quais as letras maiúsculas podem ser utilizadas.  
4. Realizamos os itens propostos nas páginas 70 a 72 
(até o item 4), do livro de Língua Portuguesa. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 17 a 21 do livro do livro de 
Atividades Suplementares.   
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – Somar e subtrair 
números naturais. 

PARA CLASSE 
1. Acolhemos os alunos com alegria, canto e oração. 
2. Realizamos a autocorreção da tarefa de casa do dia 
16/03 - Páginas 59 a 61 do livro. 
3. Fizemos a leitura partilhada do texto introdutório do 
Capítulo 3 e trabalhamos as perguntas da seção 
Trocando ideias, primeiro oralmente e depois com 
registros nas páginas de Anotações do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
4. Apresentamos mais informações sobre as operações 
adição e subtração, por meio de slides expositivos.  
5. Orientamos a resolução da tarefa de classe nas 
páginas 69 a 71 do livro. 
6.  Explicamos a tarefa de casa.   

PARA CASA 
1. Com a participação dos familiares, realize o Jogo Ilha 
do Tesouro, siga as orientações da página 66 do livro.  
2.  Responda às páginas 67 e 68 do livro.  

Recadinho importante! Para realizar uma atividade 
prática na aula do dia 23/03, providencie uma calculadora. 
 
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: OXFORD  
Thematic Unit: Easter. 
Target of Knowledge:  Festival 2: Easter flower, chick, 
card, Easter bunny, Easter egg, basket. 

CLASS 
1. Corrigimos a atividade impressa que foi para casa na 
aula anterior: Worksheet 2 (Unit 1).  
2. Em seguida, estudamos a página 101 do Class Book e 
realizamos as atividades nela propostas. 

 Também conversamos um pouco sobre a celebração 
da Páscoa e o significado de alguns símbolos populares 
vistos durante esse período: bunnies, easter eggs, etc. 
3. Por fim, vimos o vídeo: The Story of Easter 
(https://youtu.be/f1iO1Y8Ruus ) que mostra de forma 
animada a história por trás da celebração desta data. 

HOMEWORK 
1. Answer pages 83 and 84 of the Activity Book. 

 
23/03/2021 TERÇA-FEIRA 

 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – Somar e subtrair 
números naturais / Explorando a calculadora.  

PARA CLASSE 
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1. Acolhemos os alunos com alegria, canto e oração. 
2. Realizamos a autocorreção da tarefa de casa do dia 
22/03 – páginas 67 e 68 do livro. 
3. Fizemos a leitura partilhada do texto da página 75, 
apresentado por meio de slides.  
4. Apresentamos informações sobre o uso da calculadora 
e, enquanto os alunos manuseavam o aparelho, fizemos 
questionamentos orais:  
a) Como se liga a calculadora? Para que serve? Quando 
é usada?  
b) Quais as teclas que aparecem em sua calculadora? Há 
teclas que você conhece?  
c) Quais são as teclas numéricas que aparecem na 
calculadora? 
d) Por que aparecem apenas 10 teclas numéricas? Quais 
são as teclas que indicam operações? 
5. Apresentamos as funções das teclas e lançamos 
desafios com as operações para a turminha resolver com 
calculadora.   
6. Orientamos a resolução da tarefa de classe nas 
páginas 75 a 76 do livro. 
7.  Explicamos a tarefa de casa.   

PARA CASA 
1. Com a participação dos familiares, realize o Jogo 
Número Escondido, siga as orientações da página 72 do 
livro.  
2.  Responda às páginas 73 e 74 do livro.  
 
HISTÓRIA 
Unidade Temática: A comunidade de seus registros.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 03 – Viver em 
comunidade / o que é comunidade / Para viver em 
comunidade.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 16/03 
– Atividade 02, questões 1 a 5, nas páginas 25 a 28, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.   
2. Exploramos os textos e imagens das páginas 52 e 53 
do livro, fazendo a abertura do Capítulo 3.  
3. Fizemos a discussão oral da seção Trocando Ideias e 
incentivamos os educandos a participarem da 
socialização. 
4. Realizamos, em seguida, o estudo do texto das páginas 
54 e 55 do livro.  
5. Exploramos a tarefa de classe na página 56 do livro.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 02, questão 6, na página 28, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagens. 
 
GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Formas de representação e 
pensamento espacial.  

Objeto de Conhecimento: Capítulo 03 – A rua é de 
todos / As normas de trânsito / Quem cuida das ruas? / 
Mais Atitude.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 16/03 
– página 130 do livro. 
2. Iniciamos a aula com o vídeo: Clubinho Honda – 
Segurança no Trânsito, disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=1ntk268YKks&t=411s - 
que explica para as crianças a importância de seguir e 
respeitar as normas de trânsito para poder circular em 
segurança.  
3. Realizamos a leitura coletiva do cartaz da página 131 
do livro e discutimos oralmente as questões da página, 
em seguida, fizemos o registro nas páginas de 
Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
4. Fizemos o estudo do texto da página 132 do livro, 
mostrando exemplos de profissionais que trabalham para 
cuidar das ruas. 
5. Na seção +Atitude, exploramos o texto por meio de 
leitura partilhada e, em seguida, explicamos a questão 1,  
da página 135 e resolvemos coletivamente. 
6. Explicamos a questão 2 da página 135 para que seja 
feita em casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 133 e 135 (questão 2) do livro. 
 
FORMAÇÃO 
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais.  
Objeto de Conhecimento: O mar não está para peixe / 5 
coisas que você precisa saber sobre o plástico – 
Programa Pleno. 

PARA CLASSE 
1.  Apresentamos fotos de comidas típicas de diferentes 
povos que consumimos no Brasil e, em seguida, o vídeo 
sobre o respeito a culturas diferentes, no link: Respeito e 
Tolerância –  
https://www.youtube.com/watch?v=sDWQ-QuSXXQ,  
2. Explicamos o conceito de respeito e tolerância, 
diferenciando cada caso. Exemplificamos com casos 
atuais situações que haja respeito e tolerância. 
3. Pedimos aos alunos que, brevemente, 
compartilhassem as entrevistas feitas com os seus 
familiares e discutimos as origens das famílias, sua 
diversidade e a riqueza que essa diversidade proporciona 
culturalmente ao nosso país.  
4. Organizamos uma leitura coletiva do livro paradidático - 
Juntos somos mais fortes e permitimos a todos os 
alunos que quiseram participar que lessem um trecho. 
5. Durante a leitura do paradidático, deixamos claro para 
os alunos que, os personagens desenvolveram uma 

https://www.youtube.com/watch?v=1ntk268YKks&t=411s
https://www.youtube.com/watch?v=sDWQ-QuSXXQ
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solução sustentável com a professora e perguntamos se 
eles gostaram da solução, se acharam que ela é 
importante e eficaz. 
6. Pedimos aos alunos que abrissem a Revista Incríveis,  
nas páginas 28 e 29 e explicamos a diferença entre 
reciclar e reutilizar. 
7. Solicitamos para próxima aula que os alunos 
apresentem a Ecobag, produzida em casa com ajuda dos 
familiares, seguindo as orientações da página 28 da 
revista. 

PARA CASA 
1. Releia página 28, da Revista Incríveis e confeccione 
com ajuda da família a Ecobag, seguindo as orientações 
da página. Durante a produção, converse com os 
familiares sobre a diferença entre reciclar e reutilizar.  
2. Você pode enfeitar a Ecobag de acordo com seus 
gostos, usando tinta, cola colorida e botões, entre outros 
recursos, que podem ser discutidos com a família. 
Lembre-se! Na próxima aula (30/03), você apresentará 
com ajuda de um familiar, a Ecobag que produziu e falará 
sobre a experiência para os colegas e professora. 
 
ENGLISH  
Thematic Unit: St. Patrick’s Day. 
Target of knowledge:  Saint Patrick’s Day Celebration. 
Specific vocabulary about the celebration. 

CLASS 
1. Corrigimos a atividade de casa da aula anterior, nas 
páginas 83 e 84 do Activity Book.  
2. Em seguida, conversamos um pouco sobre a história 
por trás do Dia de São Patrício (Saint Patrick ’s Day), os 
motivos que levaram à comemoração deste dia e sua 
importância para a sociedade. Também fizemos um craft 
em sua homenagem. 
3. Por fim, vimos o vídeo: I'm a Little Leprechaun 
(https://youtu.be/BSJsP_EBhR4 ) que mostra um dos 
símbolos mais importantes desta celebração, o 
Leprechaun. 

HOMEWORK 
1. Answer the Extra Activity: Draw the Leprechaun’s face 
and color. 
 

24/03/2021 QUARTA-FEIRA 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Trabalhando com fotografias / 
Revisão: Alfabeto: vogal e consoante / Sílaba e 
classificação / Sinônimo e antônimo / Letra inicial 
maiúscula. 

PARA CLASSE 

1. Na aula de hoje, realizamos a autocorreção da 
atividade de casa, páginas 17 a 21 do livro de Atividades 
Suplementares. 
2. Analisamos a imagem da página 56, do livro de Língua 
Portuguesa e fizemos uma comparação com a nossa 
atualidade. 
3. Realizamos os itens propostos nas páginas 56 e 57, do 
livro de Língua Portuguesa. 
4. Revisamos o conteúdo da avaliação (Alfabeto: vogal e 
consoante / Sílaba e classificação / Sinônimo e antônimo / 
Letra inicial maiúscula). 

PARA CASA 
1. Estude para a avaliação. 
 
LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura / escuta – Estudo do 
paradidático – O Quintal de São Francisco. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 02, página 7 e 8, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas e Aprendizagem – Literatura Infantil. 
2. Discutimos as páginas lidas em casa, páginas 4 a 15, 
do paradidático – O Quintal de São Francisco. 
3. Fizemos a leitura das páginas 16 a 25, do livro, para 
auxiliar na tarefa de casa. 
4. Explique a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 03, nas páginas 09 e 10, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem / 
Literatura Infantil. 
 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Vida e Evolução.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 03 – Muitas, muitas 
plantas! / Etapas de vida das plantas.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 19/03 
– Atividade 03, questões 4 a 7, nas páginas 33 e 34, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
2. Exploramos as páginas de abertura do Capítulo 3 – 
páginas 46 e 47 do livro; fizemos a leitura partilhada dos 
textos e imagens. 
3. Discutimos a seção trocando ideias oralmente, ouvindo 
as respostas dos alunos. 
4. Explicamos por meio de slides o texto da página 48 do 
livro. 
5. Realizamos coletivamente a tarefa de classe nas 
páginas 49 e 50 do livro. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Trabalho Avaliativo I (5,0) – Aprendendo algo novo! 

https://youtu.be/BSJsP_EBhR4
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a) Com “ajuda dos familiares”, volte às páginas 20 e 21 
do livro, para rever a proposta da atividade. 
b) Prepare um cartaz com as informações/respostas da 
atividade para apresentar nas aulas do dia 26/03 e 31/03.  
c) Você terá 3 (três) minutos para apresentação do seu 
trabalho.  
d) Lembre-se! A atividade valerá como parte da nota 
mensal de Ciências, sendo imprescindível a sua 
participação.  

 Produção do cartaz com informações escritas e 
desenhos/fotos (2,0) 

 Apresentação oral do trabalho (1,0) 
 Adequação ao tema, criatividade e cooperação 

durante as apresentações. (2,0)  
 
LÓGICA  
Unidade Temática: Números / Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Situações-problema 
desafiadoras.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula com uma saudação diária e um breve 
diálogo e solicite que um dos alunos faça uma oração.  
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 10/03 
– Atividade 03, questões 4 a 7, na página 10, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.   
3. Exploramos as questões 1 a 3 da Atividade 04, por 
meio de slides expositivos, explicamos como resolvê-las.  
4. Exploramos primeiro a leitura detalhada e deixamos que 
alunos compartilhassem suas ideias oralmente.  
5. Orientamos que as crianças resolvessem as situações-
problema usando esquemas e desenhos.  
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 04, questões 4 a 6, na página 
12, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: The Big Question. 
Target of Knowledge:  Unit 2 – What’s fun about 
games? Review: family. 

CLASS 
1. Corrigimos a Extra Activity. 
2. Em seguida, estudamos as páginas 18 , 19 e 20 do 
Class Book e realizamos as atividades nelas propostas. 
3. Por fim, explicamos a tarefa de casa. 

HOMEWORK 
1. Learn About Indoor & Outdoor Games: 

 Indoor: https://youtu.be/xJN1cC2WoDw 
 Outdoor: https://youtu.be/lrCuOqLEvLY 

 
25/03/2021 QUINTA-FEIRA 

REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Oralidade. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3: Revendo 
atitudes – Leitura/escuta – Estudando Reconto. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, Realize a seção Agora é a sua vez!, 
páginas 35 a 37, do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem – Atividade 04. 
2. Iniciamos com um momento assistindo ao vídeo da Rita 
Magrela e, em seguida, trabalhamos as características do 
RECONTO. 
3. Logo depois, realizamos a proposta do livro de Língua 
Portuguesa, páginas 77 e 78. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Realize a proposta da seção Escrevendo o texto, 
página 79, do livro de Língua Portuguesa, no Anexo 4 
(páginas 147 e 148), do mesmo. 
 
ATENÇÃO: Para produzir, você deve ter em mente as 
respostas que foram dadas aos itens da etapa de 
planejamento do texto e a organização dessas 
informações. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – Somar e subtrair 
números naturais.   

PARA CLASSE 
1. Acolhemos os alunos com alegria, canto e oração. 
2. Realizamos a autocorreção da tarefa de casa do dia 
23/03 – páginas 73 e 74 do livro. 
3. Fizemos a leitura partilhada do texto de abertura da 
Atividade 06, apresentado por meio de slides.  
4. Orientamos a resolução da tarefa de classe – questões 
1 a 4 da Atividade 06, nas páginas 83 a 85 do Caderno 
de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem; demos um 
tempo para realização individual e realizamos a correção 
coletiva. 
5.  Explicamos a tarefa de casa.   

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 06, questões 5 a 7, nas páginas 
85 e 86, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
HISTÓRIA 
Unidade Temática: A comunidade de seus registros.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 03 – Viver em 
comunidade / o que é comunidade / Para viver em 
comunidade / + Atitude – Responsabilidade.  

PARA CLASSE 

https://youtu.be/xJN1cC2WoDw
https://youtu.be/lrCuOqLEvLY
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1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 23/03 
– Atividade 02, questão 6, na página 28, do Caderno de 
Atividades  Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Exploramos os textos e imagens das páginas 57 e 60 
do livro, por meio de slides expositivos. 
3. Discutimos a proposta da seção +Atitude com o tema 
– Viver bem em comunidade.  
4. Exploramos a tarefa de classe na página 61 do livro.  
5. Finalizamos com a apresentação do vídeo - O INIMIGO 
INVISÍVEL | Animação infantil sobre Covid-19 
https://www.youtube.com/watch?v=GMWSpaG2hV8&t=52
s 
6. Conversamos sobre as informações do vídeo. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 58 e 59 do livro.  
 
GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Formas de representação e 
pensamento espacial.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 03 – A rua é de 
todos / As normas de trânsito / Quem cuida das ruas? / 
Mais Atitude.  

PARA CLASSE 
1.  Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 23/03 
– páginas 133 e 135 (questão 2) do livro. 
2. Exploramos as páginas 136 e 137 do livro – Para 
Relembrar, fazendo uma retomada do Capítulo 3 do livro; 
3. Fizemos o estudo do texto de abertura da Atividade 
04, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem por meio de slides expositivos; 
4.  Realizamos coletivamente a tarefa de classe - 
Atividade 04 – questões 1 a 5, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem; demos um tempo para 
realização individual e realizamos a correção coletiva; 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 04, questões 6 a 10, nas 
páginas 35 a 37, do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
 
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: Grammar. 
Target of Knowledge: Unit 2 – What’s fun about 
games? Is he / she a teacher? Yes, he / she is. No, he / 
she isn’t. He’s / She’s a cook. Review: police officer, cook, 
football player, scientist, zoo keeper, doctor, builder, 
waiter, farmer, teacher. 

CLASS 
1. Estudamos a página 21 do Class Book e realizamos 
as atividades nela propostas. 
2. Em seguida, revisamos o vocabulário presente na 
página 20 do Class Book.  

HOMEWORK 
1. No homework. 

 
26/03/2021 SEXTA-FEIRA 

 
 Não haverá 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: ___________________ 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GMWSpaG2hV8&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=GMWSpaG2hV8&t=52s
mailto:procampus@procampus.com.br

