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Dom e Compromisso: 40 anos de história e memória! 
 

05/04/2021 SEGUNDA-FEIRA 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Análise linguística / 
semiótica – Substantivo masculino e feminino. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje socializamos a tarefa de casa, páginas 
58 e 59 do livro de Língua Portuguesa. 
2.  Contamos a história da Arca de Noé e discutimos a 
temática abordada. Aproveitamos a história para trabalhar 
a flexão de gênero do substantivo (masculino e feminino). 
3. Trabalhamos também o poema da Atividade 10, 
página 83, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
4. Respondemos os itens propostos na Atividade 10, 
páginas 83 e 84 (até o item 4), do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Estude e responda à Atividade 10, na página 84 e 85, 
do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Vida cotidiana / Prática de estudo e 
pesquisa. 
Objeto de Conhecimento: Leitura / escuta – Gênero 
textual Adivinha. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, páginas 
95, 97 e 99 (item 3), do livro de Língua Portuguesa. 
2. Estudamos o gênero adivinha, trabalhando conceito, 
estrutura e características. 
3. Realizamos a atividade proposta na página 121, do 
livro de Língua Portuguesa. 
4. Respondemos também à Atividade 04, página 09, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 04, na página 10, do Caderno 
de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Com a ajuda do seu orientador, responda à página 122 
(item 2), do livro de Língua Portuguesa. 

ARTE 
Unidade Temática: Artes Visuais. 
Objeto de Conhecimento: A Arte de Brincar – Capítulo 
4 – Fazendo Arte com Brinquedos. 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula dando bom dia/boa tarde e anotamos 
o nome dos participantes.  
2. Apresentamos as fotografias das páginas 44 e 45 do 
livro, exploramos cada elemento que compõe 
perguntando:  

 Quem são as pessoas retratadas?  
 São crianças ou adultos?  
 Estão sozinhas ou acompanhadas?  
 Como são as roupas?  
 As brincadeiras parecem ser fáceis ou difíceis?  
 Os brinquedos parecem ser construídos pelos 

indígenas ou comprados em lojas? 
3. Apresentamos a obra de Ivan Cruz “Perna de pau e pé 
de lata II” e ressaltamos que brincadeira é muito 
conhecida no mundo inteiro, em seguida mostramos foto 
de crianças da Etiópia que também constrói seus próprios 
brinquedos – página 46 do livro. 
4. Discutimos a história da Peteca inventada pelos povos 
indígenas, na página 47 do livro. 
5. Atividade prática – construção do brinquedo peteca – 
construímos uma grande bola com folhas de jornal 
amassadas até ficar dura. Cobrimos a bola com uma folha 
dupla de jornal e amarramos com barbante (siga as 
etapas na página 50 do livro), reservemos um tempo para 
brincar no pátio/quadra da escola. 

PARA CASA 
1. Muitos artistas retratam em suas pinturas crianças 
soltando balões e pipas, brincando de pular corda e jogar 
argolas. O artista Heitor dos Prazeres também retratou 
uma brincadeira. Agora é com você! 

 Observe atentamente a pintura da página 48 do livro e 
descubra essa brincadeira, e responda às questões 1 e 2 
da página 49 do livro. 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Grammar and Cross-curricular. 
Target of Knowledge:  What’s Interesting About 
Families? Pretty, short, tall and old. 

CLASS 
1. Na Aula de hoje, realizamos atividade no Activity 
Book – pages 16, 71, e Class Book – pages 22 and 23. 

HOMEWORK 
1. Para revisar os membros da família, pesquise no 
YouTube pelo vídeo Family Members Song e cante junto. 

 
06/04/2021 TERÇA-FEIRA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida cotidiana. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – Leitura de 
imagem. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 10, na página 84 e 85, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Relembramos sobre a separação de sílabas e que elas 
podem apresentar quantidades diferentes. 
3. Aprendemos a formar palavras a partir de sílabas 
simples como: ca-, re- ta-, fa-, dentre outras. 
4. Trabalhamos os itens propostos nas páginas 60 e 61, 
do livro de Língua Portuguesa. Fizemos o registro da 15ª 
questão nas páginas de Anotações, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 11, nas páginas 86 e 87, 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 25/03 
– 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 alunos. 
4. Realizamos a tarefa de classe – a 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. 
 
NATUREZA E SOCIEDADE 
Unidade Temática: Mundo pessoal: eu, meu grupo social 
e meu tempo. 
Objeto do Conhecimento: Capítulo 4 – Ninguém vive 
sozinho / De quais grupos eu faço parte.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula fazendo a autocorreção da atividade 
de casa de casa do dia 25/03 – páginas 45, 48 e 49 do 
livro.  

2. Exploramos as páginas de abertura do Capítulo 3 e 
realizamos a seção Trocando Ideias, páginas 52 e 53 do 
livro, nas páginas de Anotações do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
3. Exploramos o texto da página 54 do livro e 
apresentamos slides para mostrar os grupos dos quais 
fazemos parte.  
4. Realizamos a tarefa de classe – Atividade 03 – 
questão 01, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
5.  Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 03, questões 2 a 5, nas páginas 
28 e 29, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Vocabulary and story. 
Target of Knowledge: What’s Interesting About 
Families? Adjectives. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, completamos as atividades das 
páginas 24 e 25 – Class Book e fizemos um game para 
trabalhar o vocabulário da família. 

HOMEWORK 
1. Em seu Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem, desenhe como você gostaria que fosse as 
suas férias perfeitas, em família. Qual viagem você 
gostaria de fazer? 

 
07/04/2021 QUARTA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida cotidiana. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – Poema – 
Leitura e Interpretação. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 11, nas páginas 86 e 87, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Aprendemos as particularidades da brincadeira Jogo da 
velha. 
3. Trabalhamos as páginas 62 a 64, do livro do livro de 
Língua Portuguesa. 
4. Fizemos também a leitura de imagem, na página 68, do 
livro de Língua Portuguesa e realizamos os itens da 
página 69. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 12, nas páginas 88 e 89, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
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2. Recorte o Anexo 4, ( página 141) do livro de Língua 
Portuguesa e traga para a próxima aula num envelope. 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Geometria. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 5 – De todas as 
formas e tamanhos / Espaço e forma. 

PARA CLASSE 
1. Fizemos a socialização da tarefa de casa do dia 25/03 
– Atividade 04, questões 4 a 7, nas páginas 67 e 68, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Exploramos as páginas de abertura do Capítulo 5 – 
páginas 82 e 83 do livro. 
3. Conversamos sobre a seção Trocando Ideias e 
incentivamos a participação oral das crianças.  
4. Exploramos o uso das formas geométricas usadas nas 
obras de arte e realizamos a tarefa de classe nas páginas 
84 a 86 do livro. 
5. Usamos as obras de arte para explorar as formas 
geométricas: retângulo e triângulo. 
6. Verificamos a realização das atividades através de 
acompanhamento individual dos alunos.  
7. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas de 87 a 89 do livro. 
2. Traga na próxima aula (08/04) uma régua (15 ou 30 
cm) para uma prática de Matemática.  
 
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. Retomamos, no início da aula, o filme Divertidamente, 
sobretudo as características físicas dos personagens 
(Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho).  
3. Depois, comentamos que existem diferentes 
possibilidades de representação das emoções com o uso 
de cores, mas, geralmente, a tristeza é representada pela 
cor azul e a raiva, pelo vermelho. 
4. Orientamos a crianças a usarem lápis de cor para 
pintar as tampas dos potes das páginas 26 e 27 de 
acordo com a legenda, que apresenta o nome de uma 
emoção.  
5. Para isso, ajudamos a decodificar as palavras e a usar 
as cores dos personagens do filme Divertidamente para 
fazer a pintura (alegria: amarelo; tristeza: azul; nojo: 
verde; raiva: vermelho; medo: roxo). 
6. Depois, coletivamente, promovemos uma discussão 
para que os alunos indiquem palavras que podem 

representar causas de cada emoção, como “festa” para 
alegria, “altura” para medo, “comida estragada” para nojo, 
entre outras.  
7. Em seguida, exploramos a proposta da página 28 da 
revista; incentivamos às crianças a caracterizarem os 
fantoches com as cores usadas na atividade das páginas 
26 e 27 para representar cada sentimento.  
8.  Explicamos a importância do trabalho colaborativo e 
de saber ouvir as sugestões dos colegas para a 
confecção dos fantoches. 
9. Analisamos a confecção dos fantoches, verificando se 
os alunos conseguiram caracterizar os personagens 
adequadamente para representar as emoções estudadas 
ao longo do projeto e faça as intervenções que julgar 
necessárias. 
10. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Com ajuda de um adulto, finalize o fantoche de meia. 
Siga a proposta da página 28, da Revista Incríveis.  
2. Traga o fantoche para aula do dia 14/04. 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Vocabulary. 
Target of Knowledge: What’s Interesting About 
Families? Family members. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, respondemos às páginas 17 e 18 – 
Activity Book. 

HOMEWORK 
1. Relembre! Em seu Class Book, vá até a página 20 e 
leia com a ajuda do seu orientador as palavras. Depois, 
aponte para as imagens e diga em inglês quem são os 
membros da família. 
 

08/04/2021 QUINTA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Prática de estudo e pesquisa e Vida 
cotidiana. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – Leitura de 
imagem (Cartaz). 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
2. Fizemos a leitura de um cartaz, página 74, do livro de 
Língua Portuguesa, identificando seus elementos e 
discutindo sobre a temática abordada. 
3. Realizamos os itens propostos nas páginas 75 a 77, do 
mesmo. 
4. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 13, nas páginas 90 a 92, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
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MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Geometria e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 5 – De todas as 
formas e tamanhos / Espaço e forma. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, fizemos a autocorreção da tarefa de 
casa do dia 07/04 – páginas de 87 a 89 do livro. 
2. Em seguida, apresentamos slides para retomada das 
formas geométricas planas e seus elementos. 
3. Fizemos a leitura coletiva da tarefa de classe, nas 
páginas 90 e 91e exploramos as formas geométricas 
usadas e seus respectivos nomes. 
4. Orientamos os alunos a pintarem o trenzinho de 
acordo com as indicações das cores das formas 
geométricas mostradas e em seguida, responderam as 
letras A e B. 
5. Na página 91, os alunos usaram a régua nas 
construções de formas geométricas planas.  
6. Solicitamos aos alunos que, depois de realizada a 
prática com uso da régua, organizasse a turma para 
comparar as figuras geométricas desenhadas por meio da 
demonstração.  
7. Explicamos a tarefa de casa.   

PARA CASA 
1. Com ajuda dos familiares, realize o jogo Forma 
Secreta, com base nas orientações da página 92 do livro.  
2. Recorte o material do (Anexo 10 – página 143 do 
livro),coloque em um envelope ou caixinha e traga para 
aula do dia 09/04 – sexta-feira. 
 
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 do dia 25/03 – páginas 45, 48 e 49 do livro.  
2.  Fizemos uma retomada do Capítulo 3, compartilhando 
a página 51 do livro – seção Para Relembrar.  
3. Realizamos a tarefa de classe na página 50 do livro – 
as crianças fizeram o registro das respostas nas páginas 
de Anotações, do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem.  
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 

1. Nas páginas de Meia Pauta, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, escreva sobre 
a importância de proteger a natureza. Ilustre com 
desenhos ou cole imagens que representem a natureza 
preservada. 
 

ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Cross-curricular. 
Target of Knowledge:  What’s Interesting About 
Families? Family. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, vimos alguns tipos de família de 
animais. Depois, respondemos às atividades do Activity 
Book, page 19 and page 71 – Lesson 5. 

HOMEWORK 
1. Watch the vídeo: No YouTube, pesquise pelo video 
Family Song for Children e ouça a canção. Veja o vídeo 
mais de uma vez e tente aprender a canção. 
 
(Alunos do período integral – Tragam uma cópia de 
uma foto com sua família para a aula de amanhã) 

 
09/04/2021 SEXTA-FEIRA 

 
LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – 
Trabalhando o paradidático “Chapeuzinho Vermelho.” 

PARA CLASSE 
 1. Hoje iniciamos a aula com a socialização da atividade 
de casa, Atividade 05, página 09, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, ouvindo o 
reconto das crianças. 
2. Em seguida, houve a continuação da história 
Chapeuzinho Vermelho, páginas 10 a 17. 
3. Logo depois, realizamos a leitura individual e o registro 
da atividade proposta no livro Leitura e Escrita, página 
25. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1.Faça a Atividade 06 proposta na página 10, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem - 
Formando Leitores. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática – Geometria e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento - Capítulo 5 - De todas as 
formas e tamanhos / Espaço e forma. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, fizemos a autocorreção da tarefa de 
casa do dia 08/04 – páginas 92 do livro. Socializamos 
sobre o joguinho realizado com a família.  
2. Solicitamos, em seguida, que as crianças pegassem 
as peças do Anexo 10 e iniciamos a tarefa de classe, nas 
páginas 93 a 95 do livro.  
3. Na página 95, fizemos um ditado das formas 
geométricas planas; depois, por meio de questionamentos 
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orais, comparamos e descobrimos semelhanças e 
diferenças entre as formas.  
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 05, questões 1 a 5, nas páginas 
69 e 70, 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 
Academya opção CRIAR – Novo – Criar história. 
4. Explicamos que é possível escolher uma história e 
criar uma sequência de comando para o personagem.  
5. Apresentamos 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.  
8. Escolha um personagem e dois comandos para o 
personagem executar. 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
Unidade Temática: Jogos e Brincadeiras. 
Objeto de Conhecimento: Alongamento / Aquecimento / 
Relaxamento / Desafio. 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula orientando como alongar a 
musculatura através de diferentes exercícios de 
alongamento, (neste momento você irá precisar de uma 
vassoura). 

2. Realizamos com as crianças, um Aquecimento dos 
exercícios.  
3. Realizamos a atividade da Amarelinha Africana, 
(neste momento você irá precisar de 12 calçados). 
4. Realizamos uma atividade relaxante para que o 
organismo voltasse ao estado original. 

PARA CASA 
Jogo das Benditas moedas 
           O aluno deverá fazer uma tabela no chão com uma 
fita adesiva; enumerá-la do 1 a 9. Cada jogador terá 3 
tampinhas de garrafa e três chances de acertar o número 
na sequência. 
 
ENGLISH: SAS 
Thematic Unit: Vocabulary. 
Target of Knowledge:  Family / Sister and brother. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, criamos e decoramos um cartão para 
alguém da família. Também praticamos o vocabulário de 
família. Completamos as páginas 38 a 42. 

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. 

 
 

 

 

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

