
GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 
COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 

 
 
 

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

 
31/05/2021 SEGUNDA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Análise linguística / semiótica – Revisão: Substantivo - Adjetivo - Verbo. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, revisamos o conteúdo da avaliação. 
2. Trabalhamos as classes substantivo, adjetivo e verbos, frisando conceitos, classificações e aplicabilidade.  
3. Realizamos uma pequena atividade nas páginas de Anotações, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
4. Fizemos a socialização dessa atividade.  

PARA CASA 
1. Estude para a avaliação. 
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – No espaço da Matemática / Capítulo 7 – Ganhar e perder – Adição e 
subtração / Algoritmo formal da adição e da subtração / Unidade de Milhar – a 4ª ordem.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da atividade de casa do dia 25/05 - páginas 57 a 59 do livro. 
2. Explicamos sobre a unidade de milhar, por meio de slides expositivos. 
3. Realizamos a tarefa de classe nas páginas 48 a 51 do livro. 
4. ApresentamosSistema de Numeração Decimal | Matemática Kids | 3ª Ano 
https://www.youtube.com/watch?v=rRotRbomKMA 
5. Fizemos a socialização do vídeo. 
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 52 e 53 / 60 e 61 do livro. 
 
LÓGICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Desafios e enigmas com as operações.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula com uma saudação de boas-vindas, fizemos uma oraçãoda criança.  
2. Socializamos a tarefa de casa do dia 17/05 – Atividade 01, questões 4 a 6, na página 4, 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 deslides.  
4. Fizemos a explicação da Atividade 02, (questões 1 a 4), nas páginas 5 e 6 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, na página 6, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Grammar. 

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


Target of Knowledge:Unit 4 – What’s fun about food? New: There’s some sweet corn. There isn’t any spinach. There 
are some prawns. There aren’t any olives. Review: present simple 3rd person singular affirmative sentences 
CLASS 
1. Estudamos as páginas 45 - Class Book e 40 – Activity Book. 
2. Explicamos a tarefa da página 40 - números 3 e 4. 
HOMEWORK 
1. Page 40 – Activity Book numbers 3 and 4. 

 
01/06/2021 TERÇA-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 31/05, a partir das 14h).  
 Data da entrega da Avaliação na escola, até as 17h30 do dia 09/06.  

Livro 02 de Ciências 

Unidade 02 – Mundo animal!  

Capítulo 06: O que é um animal – páginas 12 e 13 / 17 a 19 / 22 e 23 do livro.  

Capítulo 07: Como os animais vivem no ambiente – páginas 26 a 32 /38 e 39 do livro. 

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

 

REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta –Revisando Carta Pessoal e Anúncio Publicitário. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, seção Agora é a sua vez!, página 09, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem – Atividade 02. 
2. Revisamos os gêneros anúncio publicitário e carta pessoal, trabalhando conceito, estrutura e características. 
3. Analisamos alguns exemplos fazendo questionamentos e identificando cada uma de suas partes. 

PARA CASA 
1.Estude para a avaliação. 
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – No espaço daMatemática / Capítulo 7 – Ganhar e perder – Adição e 
subtração / Algoritmo formal da adição e da subtração / Unidade de Milhar – a 4ª ordem.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da atividade de casa do dia 31/05 - páginas 52 e 53 / 60 e 61 do livro. 
2. Exploramos a atividade da seção +Atitude – Rotinática nas páginas 54 e 55 do livro e resolvemos coletivamente. 
3. Fizemos o estudo do texto – Você já ouviu falar em números capicuas? – e resolvemos a atividade da página 56 do 
livro.  
4. Explicamos a tarefa de casa. 
PARA CASA 
1. Estude as páginas 62 e 63 do livro – seção Para Relembrar – Capítulo 7. 
2. Estude para Avaliação Mensal. 
 
FORMAÇÃO 
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais. 
Objeto de Conhecimento: Projeto Vivendo e convivendo com as diferenças – Redução das desigualdades – 
Programa Pleno. 

PARA CLASSE 
1. Fizemos a socialização da tarefa de casa do dia 25/05 - leituras das páginas 18 e 19 darevista. 
2. Compartilhamos as anotações do Caderno de Projetos com base nas páginas 20 e 21 darevista.  



3.Continuamos a temática do 2º bimestre–Vivendo e convivendo com as diferenças. 
4. Fizemos a leitura das páginas 20 e 21da Revista Decolando – Projeto 02 – Canal: O álbum das mulheres 
incríveis. 
5. Após a leitura, respondemos às páginas 22 e 23 da Revista – Criando Narrativas. 
6. Compartilhamos imagens e questionamos com os alunos e seguimos o roteiro:  

 Por que essas situações aconteceram?  
 Como vocês se sentiriam se tivessem passado por essas situações?  
 Na opinião de vocês, como as pessoas que sofrem o preconceito nessas situações se sentiram? 
 Como essas situações poderiam ser evitadas? 

7. Como a produção textual envolve uma série de elementose processos, fizemos a exploração do conteúdo das 
páginas 24 e 25 da revista. 
8. Explicamos a tarefa de casa. .  

PARA CASA 
1.No Projeto II -Vivendo e convivendo com as diferenças - Redução das desigualdades - criaremos um Jogo, que 
será uma forma prática e divertida de discutir conflitos causados por diversos tipos de preconceitos:  
a) Faça a leitura do texto das páginas 26 e 27 da revista. 
b) Registre suas ideias iniciais nas páginas 28 e 29 para serem compartilhadas na próxima aula, dia 08/06. 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Vocabulary and story. 
Target of Knowledge: Unit 4 – What’s fun about food? New:food:curry,burger,noodles,pancake,fishandchips,yoghurt. 

CLASS 
1. Estudamos as páginas 46, 47 do livro Class Book.  
2. Explicamos o “homework”. 

HOMEWORK 
1. Answer page 41 – Activity Book. 

 

02/06/2021 QUARTA-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 01/06, a partir das 14h).  
 Data da entrega da Avaliação na escola, até as 17h30 do dia 09/06.  

Livro 2 de Língua Portuguesa 
Unidade 2 – Há sempre algo a ser dito! (páginas: 19 a 21 / 31 / 33 a 43 / 48 e 49 / 50 e 51) 
Gênero Textual: Carta Pessoal e e-mail 

 Leitura e interpretação de texto; 
 Adjetivo e Adjetivo Pátrio; 
 Substantivo: Comum, Próprio e Coletivo;  
 Verbo: Pretérito – Presente – Futuro; 
 Emprego do L e U no final de sílabas. 

Livro de Atividades Suplementares – páginas: 16 (a partir do item 6) a 18.  
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 01 a 03. 
 
HISTÓRIA  
Unidade Temática: As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – Diferentes lugares / Capítulo 07 – Vida e trabalho no espaço rural atual / O 
lazer no espaço rural / Do campo à cidade, da cidade ao campo.  

PARA CLASSE 
1. Realizamos a autocorreção da tarefa de casa do dia 28/05 - Texto Informativocom base nos Capítulos 6 e 7 do 
livro. 
2. Organizamos a apresentação dos textos por meio da leitura partilhada. 
3. Apresentamos slides para fazer a retomada dos conteúdos. 

PARA CASA 



1. Estude para a Avaliação Mensal. 
 
GEOGRAFIA  
Unidade Temática: Natureza, ambientes e qualidade de vida.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – O campo e a cidade / Capítulo 7 – Vida e aspectos culturais do campo / Viver 
e trabalhar no campo / Saindo do campo para a cidade / Vida e aspectos culturais do campo. 

PARA CLASSE 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 28/05 – páginas de Meia Pauta, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem – pesquisa e desenho. 
2. Realizamos uma retomada das atividades econômicas do campo, por meio de slides expositivos. 
3. Realizamos a tarefa de classe – Atividade 02, nas páginas 06 e 07, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 

PARA CASA 
1. Estude para a Avaliação Mensal. 
 
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 umaatividade 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 da 
outra pessoa, que irá pular para desviar dos quadrados. 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Vocabulary and story. 
Target of Knowledge: Unit 4 – What’s fun about food? New: food: curry, burger, noodles, pancake, fishand chips, 
yoghurt. 

CLASS 
1. Corrigimos a atividade de casa do Activity Book . 
2. Em seguida, os alunos estudaram a página 48 do Class Book. 
3. Explicamos o “homework” página 115 – Activity Book. 

HOMEWORK 
1. Page 115 – Activity Book (Lessons 3 and 5). 
 

03/06/2021 QUINTA-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 (10h40 às 12h10) 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 09/06.  

Livro 02 de História  

Unidade 02 – Diferentes lugares!  

Capítulo 06: O espaço rural brasileiro no passado – páginas 16 a 21 / 25 a 29 do livro.  

Capítulo 07: Vida e trabalho no espaço rural – páginas 32 a 40 / 44 e 45 do livro.  

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

 Avaliação Mensal de Redação 

Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos) 
 Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 



 Aluno Remoto – Avaliação Escrita das 8h às 9h30 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 – Há sempre algo a ser dito! (páginas: 12 a 15 / 22 a 24 / 30 / 33 a 36 / 44 a 46) 
Gênero Textual: Anúncio Publicitário e Carta Pessoal 

 Leitura e interpretação textual;  

 Características do gênero; 

 Produção textual. 

Livro de Práticas de Produção Textual – (páginas: 22 a 24 / 26 a 28) 

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

 
ARTE 
Unidade Temática: Dança. 
Objeto de Conhecimento – O Que a arte quer dizer? – Capítulo 6: Os Movimentos e suas relações com o que 
sentimos e pensamos. 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula dando bom dia / boa tarde e anotando o nome dos participantes. 
2. Socializamos os desenhos da página 67 do livro, sobre sons corporais e dança.  
3. Discutimos o texto da seção “Para ir Além” – A arte feita hoje, em nosso tempo – página 68 do livro, promovemos 
um momento de pesquisa (Ipad) na página oficial do Inhotim sobre obras de arte contemporânea (instalações e 
videoarte) e como elas podem ser preservadas - https://qr.portalsas.com.br/Vup 
4. Iniciamos a Unidade 2 apresentando nas imagens, as linguagens de arte com a pergunta: o que a Arte quer dizer? – 
página 71 do livro.  
5. Apreciamos as imagens (páginas 72 e 73 do livro) de diferentes situações, sensações e sentimentos e como influem 
no modo como nos movimentamos. 
6. Trocamos ideias com as perguntas sugeridas sobre os movimentos presentes em nossa vida o tempo todo.  
7. Distribuímos papeis coloridos para escreverem sobre si livremente e fizemos exposição no quadro. 
8. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. O Grupo Grial, foi fundado por Ariano Suassuna e Maria Paula Costa Rego. O espetáculo remete as festas populares 
típicas do interior de Pernambuco, inspirada no universo dos romances populares de uma das maiores cantadeiras de 
romances do Brasil, Dona MilitanaSalustino (1925-2010). Sobre a fotografia do espetáculo “Travessia” responda a 
questão 01: letras a, b e c – página 74 do livro. 
 

04/06/2021 SEXTA-FEIRA 
 

 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 03/06, a partir das 14h).  
 Data da entrega da Avaliação na escola, até as 17h30 do dia 09/06.  

Livro 02 de Geografia 

Unidade 02 – O campo e a cidade!  

Capítulo 06: Paisagens e atividades econômicas do campo – páginas 100 e 101 / 104 a 113 do livro.  

Capítulo 07: Vida e aspectos culturais do campo – páginas 116 e 117 / 120 a 125 do livro.  

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

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação:Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento:Capítulo 9: A vez do leitor – Leitura/escuta – Trabalhando o texto. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, analisamos a capa de revista, utilizando a imagem da página 84, do livro de Língua Portuguesa e 
comparamos com capas de outras revistas. 

https://qr.portalsas.com.br/Vup


2. Realizamos os itens propostos nas páginas 84 e 85, do livro de Língua Portuguesa. 
3. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda as páginas 80 e 81 do livro de Língua Portuguesa. 

 

LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura / Escuta - Ficha de Leitura. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, Atividade 01, nas páginas 05 a 07, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem – Formando Leitores. 
2. Apresentamos os recontos produzidos em casa de uma maneira lúdica, onde as crianças tiveram que mostrar para 
os colegas por que o seu livro é tão interessante. 
3. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 02, nas páginas 08 a 10, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – 
Formando Leitores. 
Atenção: O aluno de turma remota deve escolher um livro que tenha em casa. 
 
ENGLISH: SAS 
Thematic Unit: I like spaghetti. 
Target of Knowledge: Building of affective bonds and social interaction / Production of oral texts, with the teacher's 
mediation / Construction of lexical repertoire. 

CLASS 
1.Corrigimos a atividade de casa da aula passada 
2. Em seguida, os alunos estudaram a páginas 90 a 94 do livro SAS book. 
3. Explicamos o homework páginas 95 a 9do livro SAS. 

HOMEWORK 
1. Answer page 95, 96 and 97 number 3 – 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

