
GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 
COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 

 
 
 

Do: Colégio Pro Campus Criança. 
Para: Senhores Pais/Responsáveis. 
Ref.: Agenda Semanal – 3ª SEMANA – 2º Ano do Ensino Fundamental. 

 
31/05/2021 SEGUNDA-FEIRA 

 

 Avaliação Mensal de Língua Portuguesa 
Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos) 

 Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 
 Aluno Remoto – Avaliação Escrita das 7h10 às 8h45 com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta Avaliação estará 

disponibilizada no Aplicativo dia 30/05, a partir das 14h).  
 Data da entrega da Avaliação na escola, até as 17h30 do dia 07/06.  

Livro 2 de Língua Portuguesa 
Unidade 2 – Um mar de palavras (páginas: 20 a 25 / 42 a 50 / 71 a 75). 
Gênero Textual: Notícia 

 Sinais de nasalização 
 Emprego de M/N e P/B 
 Palavras que nomeiam: Substantivo e suas classificações (próprio, comum e coletivo) 
 Adjetivo 
 Dígrafo – Emprego de LH, NH e CH. 

Caderno de Atividades Suplementares – SAS: páginas 46 (questão 06), 47 e 48 (até o item 10) 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 01 a 04. 

 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – A mais ou menos / Capítulo 8 – Quanto custa? / Sistema monetário brasileiro 
– O Real.  

PARA CLASSE 
1. Acolhemos os alunos com alegria, fizemos uma oração e uma canção.  
2. Fizemos a abertura do Capítulo 8 do livro, explorando a temática - Sistema monetário brasileiro – O Real. 
3. Exploramos as imagens e textos das páginas 56 e 57 do livro, realizando coletivamente a seção Trocando Ideias.  
4. Fizemos o registro das respostas da seção Trocando Ideias, após ouvir as hipóteses dos alunos sobre o tema. 
5. Apresentamos slides para mostrar e fixar mais sobre o dinheiro usado no Brasil; apresentamos algumas 
curiosidades sobre o nosso dinheiro e destacamos os valores das cédulas e moedas. 
6. Realizamos coletivamente a tarefa de classe nas páginas 58 a 60 do livro. Mostramos exemplos de cálculos usando 
o dinheiro. 
7. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 61 e 62 do livro. 
 
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. 
2. Realizamos com as crianças um Aquecimento dos movimentos.  
3. Realizamos uma atividade dos Escravos de Jó, para esta atividade você irá precisar de (uma fita adesiva). 
4. Realizamos a atividade relaxante para que o organismo voltasse ao estado original. 

PARA CASA 
Jogo do Olha a onda 
        Desafiando outra pessoa, o aluno deverá fazer vários quadradinhos de papel  A 4 e arremessá-los em direção a 
outra pessoa, que irá pular para desviar dos quadrados. 



 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Vocabulary and Song. 
Target of Knowledge: Unit 4 – How can we be healthy? play handball, do trampolining, play rugby, do gymnastics, play 
badminton, play baseball, go swimming, do athletics, go mountain biking, go rowing. Review: present simple; can, have 
got. 

CLASS 
1. Nesta aula, realizamos as atividades das páginas 40 e 42 do Class Book.  
2. Em seguida, vimos o vídeo: Sports https://youtu.be/11e9IzV2cCQ. 

HOMEWORK 
1. Answer page 31 of the Activity Book. 
 
 
 

01/06/2021 TERÇA-FEIRA 
 

 Avaliação Mensal de História 

Avaliação Escrita (valor: 8,0 pontos) + Trabalho Avaliativo (valor: 2,0 pontos) 
 Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 
 Aluno Remoto – Avaliação Escrita das 7h10 às 8h45 com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta Avaliação estará 

disponibilizada no Aplicativo dia 31/05, a partir das 14h).  
 Data da entrega da Avaliação na escola, até as 17h30 do dia 07/06.  

Livro 02 de História  
Unidade 02 – Investigando sua história.  
Capítulo 06: Escrevendo minha história – páginas 16 e 17 / 20 e 21 / 24, 26 e 27 do livro.  
Capítulo 07: Toda família tem história – páginas 30, 35 e 36 / 38 e 39 / 42 e 43 do livro.  
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 01 e 02.  
 

MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – A mais ou menos / Capítulo 8 – Quanto custa? / Sistema monetário brasileiro 
– O Real / Lendo o calendário.  

PARA CLASSE 
1. Acolhemos os alunos com alegria, fizemos uma oração e uma canção.  
2. Fizemos a correção da tarefa de casa do dia 31/05 – páginas 61 e 62 do livro.  
3. Apresentamos um calendário por meio de slide e mostramos para eles como é composto esse instrumento de 
medida do tempo.  
4. Fizemos uma prática de exploração do calendário, por meio de questionamentos orais, incentivamos a oralidade e 
participação dos alunos:  

 Quantos e quais os meses do ano? 
 Quais os meses com trinta dias?  
 Qual o menor mês do ano? 
 E os dias da semana, quantos e quais são? 

5. Trabalhamos os vocábulos: bimestre, trimestre e semestre, compartilhando a leitura da seção – Organize as Ideias, 
na página 66 do livro.  
6. Realizamos a tarefa de classe nas páginas 63 a 66 do livro. 
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 67 a 69 do livro. 
 

FORMAÇÃO 
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais.  
Objeto de Conhecimento: Projeto 2 – A escola acessível dos sonhos – Pensando na escola para todos – Programa 
Pleno. 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula com a pesquisa realizada durante a semana – páginas 12 e 14 da revista. 
2. Reforçamos a importância da escuta ativa e do respeito a quem fala.  

https://youtu.be/11e9IzV2cCQ


3. Destacamos que apesar das inúmeras adversidades, os atletas conseguiram se destacar em suas áreas de atuação, 
superando barreiras e mostrando ao público que eles podem realizar diversas atividades do dia a dia.   
4. Retomamos o tour na escola (na turma remota fizemos o tour virtual por meio do Google Street). 
5. Questionamos com a dinâmica das plaquinhas SIM ou NÃO. (O aluno escreveu no caderno de projetos SIM e NÃO, 
levantou a placa de acordo com sua resposta).  
6.  Fizemos o espelhamento das perguntas. 
7. Explicamos a tarefa para casa.  

PARA CASA 
 Agora é a sua vez, criança!  

1. Assista ao vídeo educativo: O que as escolas precisam mudar? https://www.youtube.com/watch?v=ieasHdgWDJA 
2. Pense sobre o questionamento e responda no Caderno de Projetos: O que as escolas precisam mudar? 
 

ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Grammar.  
Target of Knowledge: Unit 4 – How can we be healthy? I go rowing / I don’t go rowing, ride a horse. Review: play 
handball, do trampolining, play rugby, do gymnastics, play badminton, play baseball, go swimming, do athletics, go 
mountain biking, go rowing. 

CLASS 
1. Corrigimos a atividade de casa da aula anterior, na página 31 do Activity Book. 
2. Em seguida, estudamos a página 43 do Class Book e realizamos as atividades propostas. 
3. Por fim, revisamos o vocabulário presente na página 42, do Class Book. 

HOMEWORK 
1. Answer page 32 of the Activity Book. 
 

02/06/2021 QUARTA-FEIRA 
 

 Avaliação Mensal de Ciências 

Avaliação Escrita (valor: 8,0 pontos) + Trabalho Avaliativo (valor: 2,0 pontos) 
 Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 
 Aluno Remoto – Avaliação Escrita das 7h10 às 8h45 com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta Avaliação estará 

disponibilizada no Aplicativo dia 01/06, a partir das 14h).  
 Data da entrega da Avaliação na escola, até as 17h30 do dia 07/06.  

Livro 02 de Ciências 
Unidade 02 – Do que é feito?  
Capítulo 06: Diversidade dos materiais – páginas 12 a 17 / 20 a 29 do livro.  
Capítulo 07: Cada material serve para uma coisa – páginas 32 a 36 / 38 a 45 do livro.  
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 01 a 03.  
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 9: Um mundo de fantasia – Leitura / escuta - Interpretação de texto – 
Trabalhando o texto. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, trabalhamos a primeira parte do conto de fadas O Pequeno Polegar, páginas 86 e 87, do livro de 
Língua Portuguesa e discutimos a temática abordada, fazendo a leitura de imagens. 
2. Estudamos também sobre a estrutura e características dos contos de fadas. 
3. Realizamos o item 1, da página 88, do mesmo. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à página 88, do livro de Língua Portuguesa. 
 
LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES  
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura / escuta – Ficha de Leitura. 

PARA CLASSE 

https://www.youtube.com/watch?v=ieasHdgWDJA


1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, proposta da Atividade 01, página 05, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Assistimos A menina que odiava ler, disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=BW8bATO9MZ4 e 
discutimos a temática. 
3. Nas páginas de Meia Pauta, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem escrevemos um parágrafo 
resumindo o que aprendemos com o vídeo e ilustramos no local indicado. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Realize a proposta da Atividade 02, página 06, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – 
Formando Leitores. 
 
Atenção: O aluno de turma remota deve escolher um livro que tenha em casa. 
 
LÓGICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Situações-problema desafiadoras.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula com uma saudação de boas-vindas, fizemos a oração da criança.  
2. Socializamos a tarefa de casa do dia 19/05 – Atividade 01, questões 1 a 3, na página 03, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
3. Fizemos uma retomada da aula anterior, lembrando a importância da compreensão do enunciado de cada questão e 
o uso da estratégia para resolvê-la, por meio de slides.  
4. Fizemos a explicação da Atividade 02, questões 1 a 4, páginas 05 e 06 do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem e demos oportunidade para que cada aluno pudesse expor sua estratégia de resolução.  
5. Explicamos cada questão com detalhes, estabelecemos as dicas e as estratégias que melhor explica cada questão, 
tirando as dúvidas. 
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 02, questões 5 e 6, página 06, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Vocabulary and Story.  
Target of Knowledge: Unit 4 – How can we be healthy? eat fruit, eat sweets, drink milk, drink lemonade, do exercise, 
go outdoors. Review: present simple. 

CLASS 
1. Corrigimos a atividade de casa da aula anterior, na página 32 do Activity Book. 
2. Em seguida, estudamos as páginas 44 e 45 do Class Book e realizamos as atividades nelas propostas. 
3. Por fim, fizemos uma atividade de ditado no Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, utilizando o 
vocabulário presente na página 44 do Class Book. 

HOMEWORK 
1.Answer page 33 of the Activity Book. 
 

03/06/2021 QUINTA-FEIRA 
 

 Avaliação Mensal de Redação 

Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos) 
 Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 
 Aluno Remoto – Avaliação Escrita das 9h55 às 11h25 com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta Avaliação estará 

disponibilizada no Aplicativo dia 02/06, a partir das 14h).  
 Data da entrega da Avaliação na escola, até as 17h30 do dia 07/06.  

Livro 2 de Língua Portuguesa 
Unidade 2 – Um mar de palavras (páginas: 17 a 19 / 26 a 29 / 42 a 44 / 53 e 54). 
Gênero Textual: Tirinha e notícia 

 Leitura e interpretação textual;  

 Características do gênero; 

 Produção textual. 

https://www.youtube.com/watch?v=BW8bATO9MZ4


Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 01 e 02. 
 

 Avaliação Mensal de Geografia 

Avaliação Escrita (valor: 8,0 pontos) + Trabalho Avaliativo (valor: 2,0 pontos) 
 Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 
 Aluno Remoto – Avaliação Escrita das 7h10 às 8h45 com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta Avaliação estará 

disponibilizada no Aplicativo dia 02/06, a partir das 14h).  
 Data da entrega da Avaliação na escola, até as 17h30 do dia 07/06.  

Livro 02 de Geografia 
Unidade 02 – Como é bom ir à escola!  
Capítulo 06: Minha sala de aula – páginas 102 a 105 / 108 a 117 do livro.  
Capítulo 07: Da sala de aula para escola – páginas 120 a 129 do livro. 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 01 a 03.  
 

MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – A mais ou menos / Capítulo 8 – Quanto custa? / Sistema monetário brasileiro 
– O Real / Lendo o calendário.  

PARA CLASSE 
1. Acolhemos os alunos com alegria, fizemos uma oração e cantamos uma canção.  
2. Fizemos a correção da tarefa de casa do dia 01/06 – páginas 67 a 69 do livro. 
3. Exploramos o texto – Como surgiu o dinheiro? – por meio da leitura partilhada. 
4. Questionamos as crianças sobre as informações do texto e explicamos sobre as trocas (escambo) realizadas no 
passado.  
5. Fizemos a tarefa de classe nas páginas 71 e 72 do livro, coletivamente. 
6. Finalizamos com a retomada do capítulo, com base nas páginas 74 e 75 do livro –seção Para Relembrar.  
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1.Responda à Atividade 05, páginas 18 a 20, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Online practice  
Target of Knowledge: Review content form Unit 3 - platform. 

CLASS 
1. Corrigimos a atividade de casa da aula anterior. 
2. Acessamos a plataforma brightideas.oxfordonlinepractice.com  e  fizemos as práticas da Unit 3. 

HOMEWORK 
1. Acesse a plataforma com seu usuário e senha: brightideas.oxfordonlinepractice.com, assista aos vídeos da Unit 3 
(ao entrar na plataforma, na aba “resources”, clique em vídeos, e assista aos vídeos da Unit 3) e continue as atividades 
de prática que iniciamos em sala (Practice – Unit 3). 

 

04/06/2021 SEXTA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura / escuta - Interpretação de texto – Trabalhando o texto. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, realizamos a autocorreção da tarefa de casa, página 88, do livro de Língua Portuguesa. 
2. Realizamos o estudo da segunda parte do conto de fadas “O Pequeno Polegar”, trabalhando o texto da página 89. 
3. Mostramos quem escreveu o texto e qual a sua importância para a nossa história. 
4. Solicitamos que os alunos respondessem às páginas, 90 e 91do livro de Língua Portuguesa. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 50 a 52 (até a questão 5)do livro de Atividades Suplementares 
 
 



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

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula promovendo uma discussão sobre a temática “narrativa de conto”, com apresentação de slides 
explicativos. 
2. Revisamos as particularidades do gênero conto, como: conceito, características e estrutura. 
3. Realizamos a tarefa de classe, nas páginas 10 a 13 do Caderno de Atividade Pedagógicas de Aprendizagem – 
Atividade 03. 
4. Fizemos a socialização das respostas. 
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Realize as propostas da seção Agora é a sua vez!, Atividade 03, páginas 14 e 15, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Matéria e Energia.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 08 –Diversidade de objetos: Os lugares dos objetos. 

PARA CLASSE 
1. Socializamos os Padlets do trabalho avaliativo – Álbum de Textura – já recebidos. Reforçamos sobre o prazo de 
entrega do trabalho no App até dia 07/06. 
2. Exploramos as páginas de abertura do Capítulo 8 – páginas 46e 47 do livro. Conversamos com a turminha sobre a 
seção Trocando Ideias, da página 47 do mesmo.  
3. Realizamos a leitura partilhada do texto dapágina 48 do livro, por meio de slides expositivos. 
4. Solicitamos aos alunos que realizassem a tarefa de classe – nas páginas 48 e 49 do livro. 
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1.Aula Invertida! Estude com ajuda do orientador as páginas 50 e 51 do livro, para socializarmos na próxima aula 
(09/06). 
2. Responda àspáginas 52 e 53 do livro. 
 
ARTE 
Unidade Temática: Artes Visuais.  
Objeto de Conhecimento: A Arte no meu caminho – Capítulo 6 – O caminho da escola 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula dando bom dia/boa tarde e anotamos o nome dos participantes. 
2. Sorteamos um aluno para declamar o poema “No meio do caminho” de Drummond, e fizemos a autocorreção das 
questões 1 e 2,  da página 59 do livro.  
3. Quem faz arte – Carlos Drummond de Andrade – página 60 do livro.  
4. Observamos a imagem da escultura feita em homenagem ao Drummond e lemos o texto explicativo sobre obra no 
calçadão de Copacabana – RJ. 
5. Analisamos as fotografias da artista Sophie Calle e conversamos sobre o que ela procura retratar destacando com 
marca-texto, na página 61 do livro. 

PARA CASA 
1. Agora que você já refletiu sobre o caminho que percorre até chegar à escola, é hora de você ser fotografo. Que tal 
registrar o caminho da sua casa até a escola com fotografias? 
a) Siga as instruções com o seu orientador lendo com atenção a página 63 do livro. Mas atenção! Faça as fotografias 
apenas da janela de casa e da calçada da escola, mostrando o início e o fim do trajeto; observe os ambientes de forma 
sensível para que as fotos demonstrem os sentimentos do lugar.  
b) Escolha, entre as fotografias, apenas três de que mais gosta e envie para o whatsApp da escola: 98877- 4869, até o 
meio dia do dia 10/06/21. Iremos expor sua produção artística na aula! 
 
ENGLISH: SAS  
Thematic Unit: Let’s Sing! Listen and repeat! Let’s Practice! 
Target of Knowledge: Cake recipe – Chapter 8. Do you want? Yes, please. No, thank you. Pie, pasta and cheese. 

CLASS 



1. Corrigimos a atividade de casa da aula anterior. 
2. Fizemos o Domino game – page  85. 
3. Iniciamos o Capítulo 8, páginas 88, 89 e 90. 

HOMEWORK 
1. Answer pages 91, 92 (escolha uma receita e escreva os ingredientes necessários) and 93 – 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. 

 
 

 

 

 

mailto:procampus@procampus.com.br

