
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Dom e Compromisso: 40 anos de história e memória! 

 
05/04/2021 SEGUNDA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida cotidiana. 
Objeto de Conhecimento: Análise linguística-
semiótica – Revisão (Sinônimos e antônimos / Palavras 
homônimas e parônimas / Pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos) 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, revisamos o conteúdo da avaliação 
Sinônimos e antônimos / Palavras homônimas e 
parônimas / Pronomes pessoais, possessivos e 
demonstrativos.     
2. Estudamos conceitos e particularidades de cada um 
dos assuntos citados acima.  
3. Realizamos coletivamente algumas questões sobre os 
assuntos. 
4. Orientamos os alunos a estudarem para a avaliação. 

PARA CASA 
1. Estude para a avaliação. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Geometria. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – O Espaço e as 
formas ao seu redor – Corpos redondos / Prismas/ 
Planificação de sólidos geométricos / Coordenadas / 
Retas paralelas e perpendiculares. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, fizemos a autocorreção da atividade 
de casa do dia 24/03 – Atividade 03, nas páginas 51 a 
53, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem.  
2. Trabalhamos comando e coordenadas, realizamos uma 
atividade interativa dando comandos à turma. 
3. Realizamos a tarefa de classe nas páginas 87 a 89 do 
livro. 
4. Fizemos uma retomada do Capítulo 3 do livro, por meio 
das páginas da seção Para Relembrar. 
5. Apresentamos slides para aprofundar o conteúdo do 
capítulo e fizemos registros nas páginas de Anotações 
do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 

 Acesse o Qr Code da página 91 do livro e realize o 

Eureka referente ao Capítulo 3 de Matemática. 

CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Vida e Evolução.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – Separação de 
misturas / Processos de separação de misturas / 
Transformação dos materiais.  

PARA CLASSE 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 24/03 - 
Atividade 03, questões 5 a 8, nas páginas 37 e 38, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.   
2. Exploramos o texto de abertura da Atividade 04, por 
meio de slides expositivos. 
3. Realizamos a tarefa de casa – Atividade 04 – 
questões 1 a 4, do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem.   
4. Apresentamos o vídeo Ciências – Transformações 
dos materiais – 4° Ano Ensino Fundamental e 
sistematizamos as informações;  
https://www.youtube.com/watch?v=5nUSRIl1B4o 
5. Explicamos a tarefa de casa – Trabalho Avaliativo.  

PARA CASA 
PARTE II – Trabalho Avaliativo (valor: 3,0 pontos) – 
Tipos de misturas: homogêneas e heterogêneas. 
a) Retome o experimento: tipos de misturas nas páginas 
34 e 35 do livro; 
b) Refaça o experimento e tire uma fotografia ou faça 
um desenho para representá-lo;  
c) Monte numa (folha ofício ou metade de uma cartolina) 
o “relatório do experimento” – escreva sobre: 

 O que o experimento permitiu identificar? 
 Explique cada tipo de mistura obtida no experimento;  
 Aponte “exemplos do cotidiano” nos quais percebemos 

misturas: homogêneas e heterogêneas; 
 Cole a fotografia ou desenho e prepare-se para a 

apresentação nos dias 14/04 e 19/04. 
d) Lembre-se! A atividade valerá como parte da nota 
mensal de Ciências, sendo imprescindível a sua 
participação.  

 Produção do relatório e ilustração (1,0) 
 Apresentação oral do trabalho (1,0) 
 Adequação ao tema e cooperação durante as 

apresentações. (1,0)  
 
ENGLISH: OXFORD   
Thematic Unit: Culture 
Target of Knowledge: What’s great about technology? 
Present simple  

CLASS 
1. Estudamos e realizamos as atividade da página 27 do 
Class Book e página 23 Activity Book – números 1 e 2. 

HOMEWORK 
1. Answer page 23 - Activity Book number 3. 
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06/04/2021 TERÇA-FEIRA 
 

REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura / escuta – Texto 
expositivo e Roteiro tutorial. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, fizemos uma revisão sobre os 
gêneros que serão abordados na avaliação (Texto 
expositivo e Roteiro tutorial). 
2. Revisamos conceitos, estruturas e características de 
cada um dos gêneros mencionados acima. 
3. Trabalhamos com exemplos para facilitar a 
compreensão. 
4. Orientamos a estudarem para a avaliação. 

PARA CASA 
1. Estude para a avaliação.   
 
LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto do Conhecimento: Leitura / escuta – 
Apresentação dos recontos. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a atividade de casa, 
Atividade 05, nas páginas 20 a 22, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Formando 
Leitores. 
2. Apresentamos os recontos produzidos em casa, 
mostrando com detalhes os elementos da narrativa. 

PARA CASA 
 1. Não há tarefa.  
 
HISTÓRIA  
Unidade Temática: Transformações e permanências nas 
trajetórias dos grupos humanos.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – Mudanças e 
transformações na Pré-história / De nômades a 
sedentários / A idade dos metais.  

PARA CLASSE 
1. Socializamos a tarefa de casa da aula do dia 25/03 – 
Atividade 03, questões 1 a 6, nas páginas 42 a 44, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.    
2. Exploramos os textos das páginas 48, 50 e 51 do livro, 
por meio de slides expositivos.  
3. Apresentamos o vídeo – Quem os povos nômades e 
sedentários eram? e sistematizamos as informações:  
https://www.youtube.com/watch?v=UVqQtRhUaHY&ab_c
hannel=LousaDigital 
4. Realizamos a tarefa de classe na página 49 e 53 do 
livro; demos um tempo para realização individual e 
realizamos a correção coletiva. 
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 

1. Responda à Atividade 03, questões 7 a 9, na página 
45, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem.  
PARTE II – Trabalho Avaliativo (valor: 3,0 pontos) – 
Dividindo a Pré-História!  
a) Aprofunde o estudo das páginas 30 e 31 do livro de 
História; 
b) Pesquise mais informações e imagens que 
representem todas as etapas (momentos diferentes) da 
Pré-História; 
c) Numa folha de cartolina, construa uma linha do 
tempo, escrevendo e ilustrando cada uma das etapas; 
d) Prepare-se para apresentar oralmente seu trabalho 
(cartaz com linha do tempo) à professora e os colegas 
nos dias 13/04 e 15/04.  
e) Lembre-se! A atividade valerá como parte da nota 
mensal de História, sendo imprescindível a sua 
participação.  

 Produção do cartaz com informações escritas e 
ilustrações (1,0) 

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

durante as apresentações. (1,0)  
 
GEOGRAFIA  
Unidade Temática: Formas de representação e 
pensamento espacial. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – O Brasil em 
partes menores / As várias partes do Brasil / Limite, divisa 
e fronteira.  

PARA CLASSE 
1. Socializamos a tarefa de casa da aula do dia 25/03 – 
Atividade 02, questões 4 a 6, nas páginas 34 e 35, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.   
6. 2. Exploramos por meio de slides o texto – Limite, 
divisa e fronteira: qual a diferença? Atividade 03 – no 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
3. Respondemos a tarefa de classe coletivamente - 
Atividade 03 – questões 2 e 3, do Caderno de Atividades   
Pedagógicas de Aprendizagem.   
4. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1.   Responda à Atividade 03, questões 4 a 6, nas 
páginas 38 e 39, do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem.  
PARTE II – Trabalho Avaliativo (Valor: 3,0 pontos) – O 
mundo visto de cima: o que os mapas mostram?  
a) Estude o Capítulo 2 do livro de Geografia; 

 Agora é sua vez!  
b) Produza um texto informativo com base no roteiro 
abaixo. Use as páginas de Anotações do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem da disciplina 
e caneta azul ou preta para a escrita:  

 Como os mapas são feitos? 

https://www.youtube.com/watch?v=UVqQtRhUaHY&ab_channel=LousaDigital
https://www.youtube.com/watch?v=UVqQtRhUaHY&ab_channel=LousaDigital


 

 

 

 

 O que os mapas podem mostrar?  
 Quais os principais elementos de um mapa?  
 Quais os tipos de mapas? 
 Quem elabora os mapas? Acrescente outras 

informações que desejar!  
c) Numa folha A4, desenhe ou cole um mapa. Registre 
qual o tipo de mapa e aponte os elementos 
constituintes desse mapa;  
d) Depois de prontas as duas etapas do trabalho, tire 
fotografias ou faça scanner das páginas e envie para o 
e-mail da turma 4ano@procampus.com.br até as 18h 
do dia 13/04, com o assunto: TRABALHO AVALIATIVO 
DE GEOGRAFIA.  
e) Nas aulas dos dias 15/04 e 20/04 os alunos farão a 
apresentação oral dos trabalhos;  
Lembre-se! A atividade valerá como parte da nota 
mensal de Geografia, sendo imprescindível a sua 
participação.  

 Produção de texto e ilustração do mapa (1,0)  
 Apresentação oral do trabalho (1,0) 
 Adequação ao tema e cooperação durante as 

apresentações. (1,0) 
 
ARTE 
Unidade Temática: Música.  
Objeto de Conhecimento: A arte e a cultura dos 
indígenas brasileiros – Capítulo 3 – A música dos povos 
indígenas brasileiros.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula dando bom dia/boa tarde e anotamos 
o nome dos participantes. 
2. Socializamos a pesquisa do instrumento que 
acompanham a canção da faixa escolhida do álbum 
“Homãpani Ashaninka”.  
3. Os instrumentos musicais dos povos indígenas 
brasileiros – sorteamos 7 alunos para leitura sobre os 
instrumentos de sopro, percussão e corda: flautas de pã, 
flautas aruá (página 37 do livro), bastões de ritmo, pau de 
chuva, maracás (página 38 do livro), arco de boca e ravé 
(página 39 do livro). 
4. Tocamos alguns instrumentos indígenas e conhecemos 
a palheta simples e dupla dos instrumentos de sopro – 
pau de chuva, flauta pã, violino e maracá. 
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Estudamos que os indígenas brasileiros têm diferentes 
instrumentos de sopro. Alguns desses instrumentos 
utilizam palhetas. Agora é com você! 
a) Faça uma pesquisa e escreva o nome de três 
instrumentos de sopro que utilizam palheta para serem 
tocados. Escreva na página 39 do livro – questão 1.  
b) Escolha e faça um desenho de algum dos instrumentos 
que você encontrou em sua pesquisa, no espaço da 
página 39 do livro – questão 2. 

ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: Writing  
Target of Knowledge: What’s great about technology? 
Review: present simple,  comparatives 

CLASS 
1. Iniciamos fazendo a correção da tarefa de casa da 
página 23 do Activity Book. 
2. Estudamos as páginas 24 e 25 do Class Book. 

HOMEWORK 
1. Answer page 25 – Ativity Book lesson 10. 

 
07/04/2021 QUARTA-FEIRA 

 
 Avaliação Mensal de Língua Portuguesa 

Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos) 
 Aluno Presencial – Avaliação Escrita 
 Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 13h às 

14h30, com espelhamento pela Plataforma Zoom. 
(Esta Avaliação estará disponibilizada no Aplicativo dia 
06/04, a partir das 8h) com devolução para o dia 15/04. 
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – O Espaço e as 
Formas ao seu redor / Operações e expressões 
numéricas.  

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, fizemos a autocorreção da atividade 
de casa do dia 29/03 – Eureka referente ao Capítulo 3 de 
Matemática. 
2. Apresentamos slides e explicamos sobre as 
operações e as expressões numéricas. 
3. Realizamos a tarefa de classe – Atividade 04 –
questões 1 a 4 do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
4. Fizemos uma retomada dos Capítulos 1 a 3, por meio 
das páginas de retomada. 
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Estude para a avaliação. 
 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Vida e Evolução.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – Separação de 
misturas / Processos de separação de misturas / 
Transformação dos materiais.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos uma retomada por meio de slides dos 
conteúdos do Capítulo 3 – Separação de misturas; 
2.  Em seguida, fizemos a releitura do texto da Atividade 
04, por meio de slides expositivos;  
3.  Realizamos a tarefa de classe – Atividade 04 – 
questões 5 a 8, do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem.  

mailto:4ano@procampus.com.br


 

 

 

 

4. Nas páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem, monte um esquema 
informativo com o conteúdo discutido na Atividade 04.  
5. Explicamos a tarefa de casa – trabalho avaliativo; 

PARA CASA 
PARTE II – Trabalho Avaliativo (valor: 3,0 pontos) – 
Tipos de misturas: homogêneas e heterogêneas. 
a) Retome o experimento: tipos de misturas nas páginas 
34 e 35 do livro; 
b) Refaça o experimento e tire uma fotografia ou faça 
um desenho para representá-lo;  
c) Monte numa (folha ofício ou metade de uma cartolina) 
o “relatório do experimento” – escreva sobre: 

 O que o experimento permitiu identificar? 
 Explique cada tipo de mistura obtida no experimento;  
 Aponte “exemplos do cotidiano” nos quais percebemos 

misturas: homogêneas e heterogêneas; 
 Cole a fotografia ou desenho e prepare-se para a 

apresentação nos dias 14/04 e 19/04. 
d) Lembre-se! A atividade valerá como parte da nota 
mensal de Ciências, sendo imprescindível a sua 
participação.  

 Produção do relatório e ilustração (1,0) 
 Apresentação oral do trabalho (1,0) 
 Adequação ao tema e cooperação durante as 

apresentações. (1,0)  
 
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: Extensive reading 
Target of Knowledge: New: carriage, groom, cab, cart. 
Review: sad, long, boring, perfect, interesting, fantastic, 
great; adverbs and qualifiers 

CLASS 
Extensive reading – Reading 1 - Lesson 1 
1. Look at the headings and the pictures and answer. 
2. Play the track. 
3. Ask about the characters in the book. 
4. Complete activities on page 3 – Questions 1, 2 and 
3 

HOMEWORK 
1. Answer question 4 – Extensive reading – Book reviews   

 
08/04/2021 QUINTA-FEIRA 

 

 Avaliação Mensal de Geografia 

PARTE I – Avaliação Escrita – 08/04 (valor: 7,0 
pontos) 

 Aluno Presencial – Avaliação Escrita 
 Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 13h45 às 

16h, com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta 
Avaliação estará disponibilizada no Aplicativo dia 
07/04, a partir das 8h) com devolução para o dia 15/04. 
 

REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – Roteiro 
tutorial. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, fizemos uma revisão sobre o gênero 
Roteiro tutorial. 
2. Revisamos conceitos, estruturas e características do 
gênero mencionado acima. 
3. Trabalhamos com exemplos para facilitar a 
compreensão. 
4. Produzimos um roteiro tutorial, nas páginas de 
Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
5. Orientamos a estudarem para a avaliação. 

PARA CASA 
1. Estude para a avaliação. 
 
MATEMÁTICA (TABUADA)  
Unidade Temática: Números e Álgebra.   
Objeto de Conhecimento: Aula de Tabuada 6 – 
Divisão.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a socialização da tarefa de casa do dia 25/03 
– nas páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem.  
 2. Exploramos a operação divisão, suas ideias e seus 
termos, por meio de slides expositivos.  
3. Realizamos a tarefa de classe a Atividade de 
Tabuada 06, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem.  
4. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Copie e resolva as situações-problema abaixo, nas 
páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem.  
a) A diretora de uma escola irá dividir 490 livros em 7 
prateleiras. Quantos livros ela irá colocar em cada 
prateleira? 
b) Para realizar uma gincana, a organizadora irá dividir 
42 pessoas em 6 grupos. Quantas pessoas ficarão em 
cada grupo? 
c) Uma livraria recebeu uma encomenda de 2.448 livros. 
A livraria tem que enviar esta encomenda pelo correio, 
porém cada caixa comporta apenas 9 livros. Quantas 
caixas serão necessárias para enviar todos os livros? 
 
HISTÓRIA  
Unidade Temática: Transformações e permanências nas 
trajetórias dos grupos humanos.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – Mudanças e 
transformações na Pré-história / De nômades a 
sedentários / A idade dos metais.  

PARA CLASSE 



 

 

 

 

1. Socializamos a tarefa de casa do dia 06/04 – Atividade 
03, questões 7 a 9, na página 45, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
2. Exploramos as páginas 54 e 55 do livro e fizemos a 
retomada do Capítulo 3 do livro.  
3. Nas páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem, montamos um esquema / 
resumo sobre os Capítulos 1 a 3 do livro. 
4. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
PARTE II – Trabalho Avaliativo (valor: 3,0 pontos) – 
Dividindo a Pré-História!  
a) Aprofunde o estudo das páginas 30 e 31 do livro de 
História; 
b) Pesquise mais informações e imagens que 
representem todas as etapas (momentos diferentes) da 
Pré-História; 
c) Numa folha de cartolina, construa uma linha do 
tempo, escrevendo e ilustrando cada uma das etapas; 
d) Prepare-se para apresentar oralmente seu 
trabalho(cartaz com linha do tempo) à professora e os 
colegas nos dias 13/04 e 15/04.  
Lembre-se! A atividade valerá como parte da nota 
mensal de História, sendo imprescindível a sua 
participação.  

 Produção do cartaz com informações escritas e 
ilustrações (1,0) 

 Apresentação oral do trabalho (1,0) 
Adequação ao tema, criatividade e cooperação durante as 
apresentações. (1,0) 
 
FORMAÇÃO 
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais. 
Objeto de Conhecimento: Projeto – Você confia em 
você? – Confiar em si mesmo e no outro para chegar 
mais longe! – Programa Pleno. 

PARA CLASSE 
1. Socializamos a tarefa de casa da aula do dia 25/03 - 
pesquisa sobre “exemplos de erros e tentativas que 
resultaram em invenções”, fazendo um breve registro no 
Caderno de Projetos. 
2.  Nos primeiros minutos, fomentamos nos alunos o 
trabalho do projeto, no qual eles pensassem em formas 
de solucionar a situação-problema do projeto: como 
podemos cultivar autoconfiança? 
3.  Separamos algumas imagens de personagens de 
videogames conhecidas dos alunos, pensando no que 
elas representam para os jogadores – apresentamos em 
slides. 
4.  Em seguida, comentamos com os alunos que não 
apenas as personagens têm perfis, mas nós os 
jogadores, também temos.  

5.  Pedimos a eles que abram a (Revista Incríveis nas 
páginas 22 e 23) e apresente os dois perfis: os jogadores 
socializadores e os exploradores.  
6.  Depois, perguntamos com qual desses tipos eles mais 
se identificam e por quê.  
7.  Pedimos aos alunos que abram a (Revista Incríveis 
nas páginas 24 e 25), nas quais encontraram um 
paralelo entre os perfis de jogadores e o contexto escolar 
para pensarem na seguinte questão:  

 Como podemos ajudar os colegas da escola a 
cultivarem a autoconfiança, desenvolvendo-se como 
alunos socializadores e exploradores?  
8. Ajudemos a investigar as conexões entre perfis de 
jogo e de estudo, dando mais exemplos de como 
socializarem-se e explorarem os conteúdos que estudam 
na escola, como:  

 Pedir e oferecer ajuda;  
 Interagir com os colegas nos intervalos, em atividades 

durante as aulas, em trabalhos etc.;  
PARA CASA 

1. Converse com a família sobre os assuntos que você 
estudou para descobrirem juntos informações a partir do 
diálogo e da pesquisa on-line de textos, vídeos e 
imagens. 

 A situação-problema do projeto: como podemos 
cultivar autoconfiança? 
 
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: Grammar and vocabulary 
Target of Knowledge: What’s great about technology?  
Review  

CLASS 
1. Iniciamos fazendo a correção da tarefa de casa. 
2.  As atividades propostas na plataforma: On-line 
practice, para revisar a unidade 1, do Oxford Book.  

HOMEWORK 
1. Realize a tarefa a seguir nas páginas de Anotações de 
Inglês do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem (CAPA). 
2.  Pense em uma atividade que você fez ontem e outra 
que você não fez, escreva duas frases usando a estrutura 
do passado em inglês. 

 
09/04/2021 SEXTA-FEIRA 

 

 Avaliação Mensal de Redação. 

Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos) 
 Aluno Presencial – Avaliação Escrita 
 Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 17h às 

18h30, com espelhamento pela Plataforma Zoom. 
(Esta Avaliação estará disponibilizada no Aplicativo dia 
08/04, a partir das 8h) com devolução para o dia 15/04. 

 



 

 

 

 

MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 2 – Adicionar e 
subtrair números – Representação de números no quadro 
de classe e ordens / Resolução e formulação de 
problemas cotidianos e matemáticos envolvendo 
operações de números naturais.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da atividade de casa do dia 
07/04 – páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem.  
2. Apresentamos slides para retomada do Capítulo 2 do 
livro e aprofundamos os conceitos de adicionar e subtrair 
números. 
3. Realizamos tarefa de classe nas páginas de 
Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem; aplicamos as questões da atividade em 
slides.  
4. Demos um tempo para realização individual e 
realizamos a correção coletiva. 
5. Finalizamos a aula com o vídeo educativo – Termos da 
Adição e Subtração -  
https://www.youtube.com/watch?v=AUzyuZdg68Y&t=70s  
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Copie e resolva as situações-problema abaixo, nas 
páginas de Anotações do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem.  
a) Encontre o número natural que corresponde a cada 
expressão: 

 16 – 8 + 10 = 
 12 X 2 + 3 = 
 12 X 4 – 22 = 

b)  Em uma caixa há 8 latas de leite em pó. Quantas latas 
há em 5 caixas? 
c) Um caderno tem 96 folhas, desejo dividi-lo igualmente 
em 4 partes. Quantas folhas terão cada parte? 

PROGRAMAÇÃO  
Unidade Temática: Linguagens Tecnológicas e Digitais. 
Objeto de Conhecimento: Programação com Loops 

PARA CLASSE 
1. Cumprimentamos os alunos e anotamos a presença 
dos participantes. 
2. Apresentamos os slides com os conceitos de comando 
e sequência. 
3. Apresentamos o vídeo percussão corporal e 
explicamos para as crianças usarem o próprio corpo para 
fazer música utilizando várias ações (comandos). 
4. Os alunos realizaram os movimentos apresentados 
pelas crianças do vídeo. 
5. Explicamos que loops são instruções para repetir um 
conjunto de comando por um número específico de 
vezes. 

6. Orientamos que a turma deve identificar um padrão e 
usar loops para repetir esses padrões e encontrar o seu 
código.  
7. Apresentamos para a turma os enigmas das fases 1 a 
3 e explicamos o uso do Loop. 

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; 
3. Selecione o idioma Português; 
4.  Clique no canto superior esquerdo da tela ESCOLAS; 
5. Depois selecione a opção ALUNOS; 
6. Na opção “Usar o código da sala de aula” digite o 
enviado pelo App da escola.  
Importante: Esse código ficará disponível para acesso 
somente por 24 horas.  
7. Selecione sua turma: Exemplo: 4º ano A manhã 
8. Selecione o nome do aluno; 
9. Depois clique na opção Quebra-Cabeça; 
10. Clique no capitulo Problema de Ferramenta. 
11. Realize as fases de 8 a 12. 
 
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: OXFORD  
Thematic Unit: Grammar and vocabulary  
Target of Knowledge: Unit 1- Chapter 4: Summertime 
Periods of the day(morning, afternoon and night), 
prepositions, days  of the week and action verbs.  

CLASS 
1. Iniciamos fazendo a correção da tarefa de casa. 
2. Estudamos e realizamos as atividades das páginas 49 
a 56. 

HOMEWORK 

https://www.youtube.com/watch?v=AUzyuZdg68Y&t=70s
http://www.codespark.com/play/


 

 

 

 

1. Answer pages 49, 50 and 51. 
 

“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. 
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