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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: Capítulo 3: Cenas em cana 
– Análise linguística / semiótica – Flexões do 
Substantivo / Concordância Nominal. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a leitura das páginas 66 
e 67, do livro de Língua Portuguesa. 
2. Retomamos os estudos sobre flexão do substantivo e 
concordância nominal. 
3. Realizamos uma atividade nas páginas de Anotações. 

PARA CASA 
1. Estude para a avaliação. 
 
HISTÓRIA 
Unidade Temática: Registros da história: linguagens e 
culturas.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – O tempo 
passa... / Os seres humanos e a passagem do tempo / 
Como contar a tempo? / Marcando a passagem do tempo.  

PARA CLASSE 
1.  Iniciamos a aula com uma saudação de acolhimento e 
um breve diálogo. 
2.  Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 24/03 
- Atividade 08, do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem.  
3.  Realizamos uma retomada do Capítulo 3, por meio de 
slides expositivos; compartilhamos os slides pelo Projeto 
Escolar.  
4.  Resolvemos coletivamente a tarefa de classe - 
Atividade 09, questões 1 a 6, Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
5.  Explicamos o trabalho avaliativo, mostrando como 
fazer a organização dos slides e critérios de avaliação.  

PARA CASA 
PARTE II – Trabalho Avaliativo (valor: 3,0 pontos) – 
O tempo passa... 
a) Estude o Capítulo 3 do livro de História – páginas 44 
a 57 do livro.  
b) Monte slides usando o “App Keynote”, com base no 
estudo do capítulo 3.  

c) Organize os slides de acordo com os tópicos a 
seguir:  

 Os seres humanos e a passagem do tempo. 
 O calendário na vida das pessoas.  
 Com contar o tempo? 
 Os períodos da História.  

d) Envie os slides para avaliação do(a) professor(a), 
através do Projeto Escolar até as 18h do dia 06/04.  
e) Na aula do dia 07/04, você fará a apresentação do 
trabalho para a professora e os colegas;  
f) Lembre-se! A atividade valerá como parte da nota 
mensal de História, sendo imprescindível a sua 
participação.  

 Produção dos slides e envio pelo Projeto Escolar (1,0)  
 Conhecimento do conteúdo e desenvoltura na 

apresentação oral (1,0)  
 Interação com a turma e criatividade (1,0)  

 
PROGRAMAÇÃO 
Unidade Temática: Linguagens tecnológicas e digitais.  
Objeto de Conhecimento: Solução de problemas com 
algoritmo.  

PARA CLASSE 
1. Cumprimentamos os alunos e anotamos a presença 
dos participantes. 
2. Revisamos o conceito de algoritmo. 
3. Um algoritmo é um conjunto de instruções passo a 
passo para realizar uma tarefa ou resolver um problema. 
4.  Realizamos uma atividade chamada – FAÇA O MEU 
SANDUICHE! 
5. Os alunos criaram um algoritmo para fazer um 
sanduíche original e as instruções para fazer o sanduíche. 
6. Explicamos no aplicativo de Programação Tynker - 
SPACE CADET – Clique em Cadete Espacial - Capítulo 
4.  

PARA CASA 
1. Não há tarefa. 
 
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). 
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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 
Target of Knowledge: UNIT 2 – How do we discover 
things? New: verb + ing: I / You / We enjoy reading. Do 
you like going on adventures? Does she like being 
invisible? Review vocabulary: verbs 

CLASS 
1. Na aula de hoje, aprendemos alguns verbos e o uso do 
verbo + ing. 
2. Completamos as páginas 24 – Class Book e 21 – 
Activity Book. 

HOMEWORK 
1. Class book page 112 – Lesson 5. 

 
06/04/2021 TERÇA-FEIRA 

 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura / escuta – Revisão: 
Conto. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, revisamos as particularidades do 
gênero conto, como: conceito, estrutura e características. 
2. Fizemos a leitura coletiva de um conto e discutimos a 
temática abordada. 
3. Trabalhamos também os elementos de um texto 
narrativo. 
4. Realizamos uma pequena atividade nas páginas de 
Anotações, sobre o conto trabalhado. 
5. Orientamos os alunos 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, 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.  
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 4 – Multiplicando e 
dividindo números naturais.  

PARA CLASSE 
1.  Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 
2.  Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 
23/03 – páginas 37 a 39 do livro de Atividades 
Suplementares. 
3. Apresentamos mais informações sobre os algoritmos 
formais da divisão, por meio de slides expositivos.  
4. Compartilhamos o vídeo – Matemática sem segredos 
– Divisão –  
https://www.youtube.com/watch?v=gOtYpypc6j8  
5. Realizamos a tarefa de classe nas páginas 113 a 115 
do livro.  
6. Fizemos a correção coletiva das questões, ouvindo as 
estratégias dos alunos.  
7. Explicamos, em seguida, o texto da página 118 do livro, 
aprofundando os conceitos da divisão.  
8. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 116, 117 e 119 do livro. 
 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Matéria e Energia.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – Água em toda 
parte / Estados físicos da água e suas transformações.  

PARA CLASSE 
1.  Fizemos a socialização da tarefa de casa do dia 23/03 
- Atividade 09, questões 4 a 7, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem.  
2.  Exploramos os Capítulos 1 a 3, fazendo uma retomada 
dos conteúdos para avaliação. 
3.  Apresentamos slides aprofundar para os estudos sobre 
o método científico.  
4.  Apresentamos o vídeo - As mudanças de estado da 
matéria - Fusão, Vaporização, Condensação e 
Solidificação - 
https://www.youtube.com/watch?v=WXAst3FkBSE  
5. Sistematizamos as informações do vídeo e fizemos um 
esquema/resumo sobre as mudanças de estados físicos 
da água no App Pages. 

PARA CASA 
1. Estude para a avaliação.  
PARTE II – Trabalho Avaliativo (valor: 3,0 pontos) – 
Ciência e Tecnologia. 
a) Estude o capítulo 1 do livro de Ciências – Ciência e 
Tecnologia. 

https://www.youtube.com/watch?v=gOtYpypc6j8
https://www.youtube.com/watch?v=WXAst3FkBSE
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b) Produza no “App Keynote”, slides (no máximo 5 
slides) relacionados ao estudo deste capítulo e com base 
no roteiro a seguir: 

 O funcionamento da ciência e do método científico 
acontece;  

 Exemplo do método científico na ciência moderna; 
 A ciência no Brasil; 
 O acesso à tecnologia no Brasil.  

c) Envie os slides para avaliação do(a) professor(a), 
através do Projeto Escolar até as 18h do dia 12/04.  
d) Na aula do dia 13/04, você fará a apresentação do 
trabalho para a professora e os colegas;  
e) Lembre-se! A atividade valerá como parte da nota 
mensal de Ciências, sendo imprescindível a sua 
participação.  

 Produção dos slides e envio pelo Projeto Escolar 
(1,0)  

 Conhecimento do conteúdo e desenvoltura na 
apresentação oral (1,0)  

 Interação com a turma e criatividade (1,0)  
 
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: Cross-curricular 
Target of Knowledge: Unit 2 – How do we discover 
things? New: artists’ materials vocabulary: charcoal, water 
colour, paints, oilpaints, pastels, canvas, palette 

CLASS 
1. Na aula de hoje, aprendemos sobre alguns diferentes 
materiais utilizados em artes. 
2. Completamos as páginas 25 – Class Book e 22 – 
Activity Book. 

HOMEWORK 
1. Answer Activity Book page 22 – number 2. 

 
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 17h às 

18h30, com espelhamento pela Plataforma Zoom. 
(Esta Avaliação estará disponibilizada no Aplicativo dia 
06/04, a partir das 8h) com devolução para o dia 14/04. 
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números. 
Objeto de Conhecimento: Aula de Tabuada / 
Operações fundamentais: multiplicação e divisão.  

PARA CLASSE 
1. Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 

2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 
24/03 – no aplicativo Projeto Escolar, juntamente com os 
alunos. 
3. Relembramos as propriedades da Adição, anotando as 
informações no App Notas. 
4. Realizamos a Atividade de Classe 20 disponível no 
App Projeto Escolar. 
5. Fizemos a correção coletiva das questões, ouvindo as 
estratégias dos alunos.  
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Utilizando o Caderno de Matemática, copie e resolva 
as situações-problema abaixo: 
a) Paulo pegou na granja, para vender na feira, 16 caixas 
de ovos. Sabendo que cada caixa possui 8 dúzias de 
ovos responda: 

 Quantos ovos ele pegou na granja? 
 Quantas unidades de ovos possui cada caixa? 

b) Jonas tem um pomar. Ele colheu 1.328 laranjas na 
segunda-feira, na terça-feira retirou o triplo dessa 
quantidade e na sexta-feira foi o quíntuplo do primeiro 
dia. Quantas laranjas Jonas colheu nesses três dias? 
c) Numa operação de multiplicação, onde o multiplicador 
é 538 e o multiplicando é 47, o produto será? 
d) Na torneira, do quintal, estava gotejando todo o dia, 
estava desperdiçando 38 litros de água por dia. Quantos 
litros de água foram desperdiçados em todo o mês de 
julho? 

HISTÓRIA 
 Apresentação do Trabalho Avaliativo de História. 

PARTE II – Trabalho Avaliativo (valor: 3,0 pontos) – 
O tempo passa... 
a) Com “ajuda dos familiares”, estude o capítulo 3 do 
livro de História – páginas 44 a 57 do livro.  

b) Monte slides usando o “App Keynote”, com base no 
estudo do capítulo 3.  

c) Organize os slides de acordo com os tópicos a seguir:  

 Os seres humanos e a passagem do tempo. 
 O calendário na vida das pessoas.  
 Com contar o tempo? 
 Os períodos da História.  

d) Envie os slides para avaliação do(a) professor(a), 
através do Projeto Escolar até as 18h do dia 06/04.  
e) Na aula do dia 07/04, você fará a apresentação do 
trabalho para a professora e os colegas;  
f) Lembre-se! A atividade valerá como parte da nota 
mensal de História, sendo imprescindível a sua 
participação.  

 Produção dos slides e envio pelo Projeto Escolar 
(1,0)  
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 Conhecimento do conteúdo e desenvoltura na 
apresentação oral (1,0)  

 Interação com a turma e criatividade (1,0)  
 
ARTE 
Unidade Temática: Artes Visuais.  
Objeto de Conhecimento: No Caminho da Arte – 
Capítulo 4 – Intervenção Urbana.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula saudando a turma com bom dia/boa 
tarde e anotando o nome dos participantes. 
2. Discutimos as questões da página 46 do livro sobre a 
imagem da intervenção “Olhe para o céu”. 
3. Assistimos ao vídeo do documentário Poro – 
Intervenções urbanas e ações efêmeras sobre 
depoimentos dos artistas e modo como atuam e 
produzem suas intervenções.  
 4. Escolhemos um aluno para ler o quadro “Quem faz 
arte” – Grupo Poro - página 46 do livro. 
5. Comparamos as Intervenções do grupo Coletivo Linhas 
e do Poro e respondemos à questão 1, página  47 do 
livro.  
6. Atividade prática – Um olhar para os bichos. 
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Faça uma pesquisa de imagens em jornais e revistas 
ou na internet, sobre fotos de intervenções urbanas e 
responda às páginas: 47 e 48 do livro. Agora é com 
você! 
a) Selecione uma fotografia sobre a intervenção 
pesquisada, imprima e cole-a no espaço da página 47 do 
livro.   
b) Complete com as informações da intervenção - página 
48 do livro. 
Atenção crianças, se você não tiver como imprimir, 
depois de pesquisar na internet, faça o desenho e dê um 
belo colorido. 
 
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: Literacy: an e-flyer 
Target of Knowledge: UNIT 2 – How do we discover 
things? Review: outdoor summer activities. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, aprendemos sobre e-flyers e revimos 
atividades de verão ao ar livre. 
2. Completamos as páginas 26 – Class Book e 23 – 
Activity Book. 

HOMEWORK 
1. Answer Activity Book page 23 number 1. 

 
 
 

08/04/2021 QUINTA-FEIRA 
 

 Avaliação Mensal de Ciências. 

PARTE I – Avaliação Escrita – 08/04 (valor: 7,0 
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 07/04, a 
partir das 8h) com devolução para o dia 14/04. 
 

REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura / escuta – Revisão: 
Texto teatral. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, revisamos as particularidades do 
gênero texto teatral, como: conceito, estrutura e 
características. 
2. Trabalhamos a seção Explore a Estrutura, na página 
13, do livro de Práticas de Produção Textual e 
procuramos sanar todas as dúvidas. 
3. Espelhamos um texto, fizemos a leitura, fizemos 
alguns questionamentos e identificamos os elementos 
que compõem esse tipo de texto. 
4. Orientamos os alunos a estudarem para a avaliação. 

PARA CASA 
1. Estude para a avaliação. 
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 4 – Multiplicando e 
dividindo números naturais.  

PARA CLASSE 
1. Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 
06/04 – páginas 116, 117 e 119 do livro. 
3. Apresentamos slides para aprofundar o estudo sobre a 
divisão exata e inexata.  
4. Exploramos a tarefa de classe nas páginas 120 a 122 
do livro. Dê um tempo para realização individual.  
5. Fizemos a correção coletiva das questões, ouvindo as 
estratégias dos alunos.  
6. Apresentamos a quadro da seção “Organize ideias” 
– da página 122 do livro e explicamos sobre combinação 
na multiplicação; apresentamos mais exemplos.  
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 123 a 125 do livro.  
 
FORMAÇÃO  
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais. 
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Objeto de Conhecimento: Projeto – Como lidar com as 
expectativas / Gratidão – Programa Pleno. 

PARA CLASSE 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 18/03 - “quiz” da 
página 22 da Revista Incríveis.  
2. Nos primeiros minutos da aula, esclarecemos aos 
alunos que eles pensassem em formas de responder à 
situação-problema do projeto:  
Como podemos consumir de forma mais responsável, 
lidando com nossos desejos e nossas expectativas 
de forma mais realista e considerando o bem comum?  
3. Pedimos a um aluno voluntário que lesse o box 
“Curiosidade” para que todos compreendessem o título do 
texto e conhecessem dois ditados populares relacionados 
ao tema de expectativa x realidade: “Nem tudo que 
reluz é ouro” e “As aparências enganam”.  
4. Em seguida, demos sequência à leitura do texto nas 
páginas 24 e 25, fazendo pausas para que os alunos 
apresentassem comentários e observassem as imagens. 
Ao final da leitura; apresentamos aos alunos as duas 
perguntas que aparecem na página 25 da Revista 
Incríveis.  
5. Para que os alunos vissem como a quebra de 
expectativas pode gerar frustração ou decepção, 
pedimos-lhes que abrissem a Revista Incríveis, nas 
páginas 26 e 27. Nelas, há três fragmentos da história 
“Magali em Expectativa x Realidade”.  
6. Depois da leitura, apresentamos as questões 
presentes na página 27 da Revista Incríveis, para 
debatermos os quadrinhos com a turma.  
7. Nesta etapa final, pedimos aos alunos que definissem o 
público com o qual vão dialogar em seu projeto, como 
indicava o texto acompanhado do selo Grupo, na página 
27 da Revista Incríveis.  
8. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Agora, vamos pensar na situação-problema do projeto: 
como podemos lidar com nossas expectativas de 
forma mais aberta e realista?  
a) Escolha o público alvo que pode se beneficiar de “uma 
campanha para ajudar a lidar com as expectativas” 
(dentre os amigos do 5º ano ou familiares).  
b) Monte um roteiro de entrevista – no Caderno de 
Projetos – procurando saber sobre situações em que o 
entrevistado precisou lidar surpresas desagradáveis ou 
agradáveis.  
Atenção! Se o escolhido for um familiar, faça logo a 
entrevista; se for um colega do 5º ano, entre em contato 
com ele através do telefone ou outra forma de 
comunicação. 
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: Culture: Talent shows in Ireland. 

Target of Knowledge: UNIT 2 – How do we discover 
things? Review: present simple third person singular. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, aprendemos sobre shows e talentos, e 
revimos o uso do “present simple third person”. 
2. Completamos a página 24 – Activity Book. 

HOMEWORK 
1. Some people go on TV shows to become famous. Do 
you think being famous is good or bad? Write 3 reasons. 
Responda essa atividade em seu caderno. 
 

09/04/2021 SEXTA-FEIRA 
 

 Avaliação Mensal de Redação. 

Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos) 
 Aluno Presencial – Avaliação Escrita 
 Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 15h15 às 

16h40, com espelhamento pela Plataforma Zoom. 
(Esta Avaliação estará disponibilizada no Aplicativo dia 
08/04, a partir das 8h) com devolução para o dia 14/04. 
 

 Avaliação Mensal de Geografia. 

PARTE I – Avaliação Escrita (valor: 7,0 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 14/04. 
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 4 – Multiplicando e 
dividindo números naturais.  

PARA CLASSE 
1. Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 
08/04 – páginas 123 a 125 do livro.  
3. Apresentamos o vídeo educativo - Multiplicação: O 
que é multiplicar? 
https://www.youtube.com/watch?v=YNTOY_QquHU  
4. Exploramos a tarefa de classe nas páginas 125 a 125 
do livro. Dê um tempo para realização individual.  
5. Fizemos a correção coletiva das questões, ouvindo as 
estratégias dos alunos. 
6. Fizemos anotações da aula no App Notas para o 
estudo e preparação pata prova mensal.  

PARA CASA 
1. Estude para a avaliação.  
 
ENGLISH:  SAS 
Thematic Unit: Joanne is American / What time is it? 

https://www.youtube.com/watch?v=YNTOY_QquHU
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Target of Knowledge: – Unit 1 – Chapter 4 / Chapter 5 - 
Countries and nationalities / Telling the time. 

CLASS 
1.  Na aula de hoje, os alunos fizeram atividades para 
reforçar o uso das nacionalidades e aprenderam a falar as 
horas. 
2. Completamos as páginas 49 a 55. 

HOMEWORK 
1. Answer page 58 – SAS book. 
 
 

“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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