
GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 
COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 

 
 
 

Do: Colégio Pro Campus Criança. 
Para: Senhores Pais/Responsáveis. 
Ref.: Agenda Semanal – 3ª SEMANA – 4º 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 14h30 às 16h 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 09/06.  

Livro 2 de Língua Portuguesa 
Unidade 2 – Viver é pura comunicação! (páginas 18 a 23/30 a 42/50 e 51): 
Gênero Textual: Texto expositivo de divulgação científica 

 Substantivos: comum, próprio, coletivo, simples, composto, primitivo e derivado.  
 Flexão de número do substantivo. 
 Flexão de grau do substantivo. 
 Flexão de gênero do substantivo 
 Artigos definido e indefinido 

Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 01, 02 e 03. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – A Matemática para desvendar o mundo / Capítulo 07 – A matemática em 
movimento / Divisão / Multiplicação e divisão – operações inversas / Divisão exata e não exata. 

PARA CLASSE 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 28/05 – Atividade 02, nas páginas 11 e 12, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Apresentamos slides explicativos sobre a divisão formal e por estimativa.  
3. Analisamos e respondemos à atividade de classe nas páginas 40 a 43 do livro.  
4. Concluímos com a autocorreção coletiva e sistematizamos o estudo com o estudo da seção – Organize as ideias, 
página 44 do livro.  
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 44 e 45 / 47 e 48 do livro. 
 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Vida e Evolução.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 01 – Ambiente e vida / Capítulo 07 – Relações alimentares / Cadeias alimentares.  

PARA CLASSE 
1. Realizamos a socialização da tarefa de casa do dia 26/05 – Atividade 02, questões 3 a 7, nas páginas 08 e 09, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Fizemos uma retomada do Capítulo 6 do livro, com apresentação de slides. 
3. Explicamos e resolvemos coletivamente a tarefa de classe – Atividade 01 – nas páginas 02 a 05, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
4. Exploramos os textos da tarefa de classe, destacando as informações importantes para estudo. 
5. Explicamos sobre o trabalho avaliativo com o uso do App Desrotulando.  
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 



1. Acesse os “Qr Code” das páginas 27 e 45 do livro e realize os “Eureka” referentes aos capítulos 6 e 7. Bom 
estudo! 
2. Estude para a Avaliação Mensal de Ciências. 
 
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: vocabulary and song 
Target of Knowledge: Unit 4 - How do we spend free time? Make a mode, play cards, make a film, do origami, plant 
seeds, do a jigsaw, make cupcakes, read a magazine, play with friends, do a quiz. Review: past simple question sand 
short answers. 

CLASS 
1. Realizamos a página 44 do Class Book e a questão 1 da página 39 do Activity Book. 

HOMEWORK 
1. Answer page 39 question 2 on 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 (17h às 18h30) 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 História  

Unidade 02 – Os primeiros tempos do Brasil.  

Capítulo 06: Muitas águas para navegar – páginas 16 a 27 do livro.  

Capítulo 07: O desembarque no Brasil – páginas 30 a 39 do livro.  

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

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 8: Situações cotidianas – Análise linguística / semiótica – adjetivo 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, iniciamos o estudo da classe dos adjetivos, onde estudamos conceito, flexão de gênero e número 
do adjetivo. 
2. Realizamos os itens propostos nas páginas 60 a 62, do livro de Língua Portuguesa.  
3. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à página 63, do livro de Língua Portuguesa.  
 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura / escuta – Legenda literária. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, estudamos sobre o gênero legenda literária. 
2. Abordamos conceito, estrutura e características. 
3. Analisamos alguns exemplos, onde podemos discutir o assunto abordado e identificar as particularidades desse tipo 
de texto. 

PARA CASA 
1. Estude para a avaliação. 
 

GEOGRAFIA 
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo.   
Objetos de Conhecimento: Unidade 2 – Brasil: um país diverso / Capítulo 7– Um país de muitos rostos e muita 
mistura / Brasil: um país de muitas faces.  

PARA CLASSE 



1. Socializamos a tarefa de casa do dia 27/05 - páginas 114 e 115 do livro. 
2. Fizemos uma retomada do Capítulo 7 do livro, por meio de slides expositivos. 
3. Exploramos os textos da Atividade 02, nas (questões 2, 5 e 8), por meio de print’s da atividade. 
4. Resolvemos coletivamente as questões 1 a 4 da Atividade 2 – do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
5. Explicamos sobre o trabalho avaliativo com o uso do App Padlet. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 02, questões 5 a 8, nas páginas 07 a 08, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: Grammar 
Target of Knowledge:  Unit 4 - How do we spend free time? When did last he/ she (make a model)? Last (week)/ 
yesterday. 

CLASS 
1. Iniciamos a aula de hoje fazendo a correção da atividade casa, na página 39 do Activity Book. 
2. Em seguida, realizamos a página 45 do Class Book e as questões 1 e 2 na página 40 do Activity Book. 

HOMEWORK 
1. Answer page 40 questions 3 and 4 on 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 (17h às 18h30)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 02 de Ciências 

Unidade 02 – Ambiente e vida!  

Capítulo 06: Comer e beber: para quê? – páginas 12 a 21 / 25 a 27 do livro.  

Capítulo 07: Relações alimentares – páginas 30 a 35 / 40 a 45 do livro. 

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

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

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, verificamos se os alunos realizaram a tarefa de casa, Atividade 01, páginas 05 a 07, do Caderno 
de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Proporcionamos um momento para que as crianças apresentassem os seus recontos de maneira a instigar o 
interesse dos colegas por outras histórias. 
3. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 02, páginas 8 a 10, do Caderno de Atividades Pedagógicas e Aprendizagem – Formando 
Leitores. 
Atenção: O aluno de turma remota deve escolher um livro que tenha em casa. 
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – A Matemática para desvendar o mundo / Capítulo 07 – A matemática em 
movimento / Divisão / Multiplicação e divisão – operações inversas / Divisão exata e não exata. 

PARA CLASSE 



1. Socializamos a tarefa de casa do dia 31/05 – páginas 44 e 45 / 47 e 47 do livro. 
2. Organizamos slides explicativos sobre a divisão por 10,100 e 1000/ Metade, terça parte, quarta parte e 
apresentamos aos alunos.  
3. Retomamos sobre divisão exata e inexata, com base na página 46 do livro.  
4. Respondemos à tarefa de classe nas páginas 49 a 51 do livro.  
5. Concluímos com a autocorreção coletiva.  
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 52 a 55 do livro. 
2. Na aula do dia 03/06, vamos usar o livro de Atividades Suplementares – SAS. Não esqueça de trazê-lo para aula! 
 
ARTE 
Unidade Temática: Música 
Objeto de Conhecimento: A presença Afro-Brasileira na Arte – Capítulo 6 – As influências africanas na música 
brasileira 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula fazendo a acolhida com bom dia/boa tarde e anotamos o nome dos participantes. 
2. Apresentamos as Ações saudáveis para a família baseada nos hábitos dos povos indígena, página 68 do livro.  
3. Abrimos a Unidade 2 e discutimos os conhecimentos prévios da turma sobre música afro-brasileira, páginas 70 e 71 
do livro. 
4. Observamos o conjunto de imagens do Capítulo 6 e conversamos sobre as caraterísticas em comum, o uso dos 
instrumentos de percussão, as vestimentas específicas e as pessoas afrodescendentes na maioria das fotos, páginas 
72 e 73 do livro.  
5. Lemos e discutimos o texto Manifestações culturais afro-brasileiras e destacamos o nome dos ritmos africanos, 
página 74 do livro.  
6.  Apreciamos a música Marinheiro Só, Qr Code – página 74 do livro e respondemos às questões 1 a 5, páginas 74 e 
75 do livro. 
7.  Explique a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. A música Marinheiro Só que dona Edith do Prato cantava é um Samba de Roda, que era acompanhado pelo som 
de um prato e uma faca. Ela ficou conhecida em sua cidade natal por cantar cantigas de roda.  
Agora é com você! 

 Leia e responda às questões 1 e 2, da página 76 do livro. Comente com a turma como foi produzir um som com 
objeto! 
 
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: Vocabulary story.. 
Target of Knowledge:  Unit 4 - How do we spend free time? Adventure park activities: go down a slide, go through a 
tunnel, swing on a rope, swing on a swing, climb a climbing frame, climb a climbing wall. 

CLASS 
1. Iniciamos a aula de hoje fazendo a correção da atividade de casa, na página 40 do Activity Book. 
2. Em seguida, realizamos as páginas 46 e 47 do Class Book e a questão 2 na página 41 do Activity Book. 

HOMEWORK 
1. Answer page 41 question 1 on Activity Book. 
 

03/06/2021 QUINTA-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 14h30 às 16h 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 de Geografia 
Unidade 02 – Brasil: um país diverso!  



Capítulo 06: A formação da população brasileira – páginas 94 a 101 do livro.  

Capítulo 07: Um país de muitos rostos e muita mistura – páginas 104 a 113 / 116 e 117 do livro.  

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

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Práticas de estudo e pesquisa. 
Objeto de Conhecimento: Leitura / escuta – Texto expositivo de divulgação científica.  

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, estudamos sobre o gênero texto expositivo de divulgação científica. 
2. Abordamos conceito, estrutura e características. 
3. Analisamos um exemplo, onde podemos discutir o assunto abordado e identificar as particularidades desse tipo de 
texto. 

PARA CASA 
1. Estude para a avaliação. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – A Matemática para desvendar o mundo / Capítulo 07 – A matemática em 
movimento / Divisão / Multiplicação e divisão – operações inversas / Divisão exata e não exata. 

PARA CLASSE 
1. Faça uma retomada sobre divisão por meio de slides expositivos e prints das páginas 14 e 15 do livro.  
2.  Apresente e explique a tarefa de classe - páginas 14 a 19 do livro de Atividades Suplementares – SAS. 
3. Exploramos a relação entre multiplicação e divisão, como operações inversas.  
4. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 20 a 22 do Caderno de Atividades Suplementares – SAS. 

 
HISTÓRIA  
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo.   
Objetos de Conhecimento: Unidade 2 – Brasil: um país diverso / Capítulo 7 – Um país de muitos rostos e muita 
mistura / Brasil: um país de muitas faces.  

PARA CLASSE 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 01/06 – Atividade 02, questões 5 a 8, nas páginas 07 a 08, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Demos algumas orientações sobre o trabalho avaliativo de Geografia e História com uso do App Padlet.  

PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa. 
 
FORMAÇÃO 
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais. 
Objeto de Conhecimento: Projeto – Paz e Justiça - Ninguém fica sozinho! Como criar uma rede apoio para ninguém 
se sentir só?- Programa Pleno. 

PARA CLASSE 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 27/05 – no Caderno de Projetos.  
2. Começamos a aula com questionamentos orais: 

  Por que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é importante para todas as pessoas? 
  Sobre o que ela fala esse documento? 

3. Exploramos as páginas 12 e 13 da revista. 
4. Questionamentos sobre a temática do projeto 2: 

 Por que o título “Ninguém vai ficar sozinho” é importante para o nosso projeto? 
 No dia a dia, o que podemos fazer para que todos os alunos participem da vida cultural aqui da escola? 

5. Pedimos aos alunos que observassem as expressões faciais e corporais dos personagens ao falar sobre a solidão. 
 Sobre a tirinha, quais as expressões no rosto de Charlie Brown mostram que a solidão pode ser desagradável?  
 O que é SOLIDÃO (sentir-se só) e SOLITUDE (estar só)?  

6. Espelhamos imagens para representar a frase: Quando estamos sós, não necessariamente nos sentimos 
sozinhos. 



7. Fizemos a leitura da página 14 da revista e respondemos à proposta dessa página. 
8. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
 Demos continuidade ao Projeto 02 - Paz e Justiça – Ninguém fica sozinho! Como criar uma rede apoio para 

ninguém se sentir só?! - Programa Pleno. 
1. Realize a leitura do paradidático - A flauta mágica. Anote no Caderno de Projetos observações importantes sobre 
a leitura, para compartilhar com a professora e os colegas na próxima aula, (03/06). 
 
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: Bright Ideas Platform 
Target of Knowledge:   Unit 4 - How do we spend free time? 

CLASS 
1. Iniciamos a aula de hoje fazendo a correção da atividade casa. 
2. Em seguida, os alunos acessaram a plataforma bright ideas e fizeram as atividades da Unit 4 – Lessons 1 to 4. 

HOMEWORK 
1. Access the bright ideas platform and complete the missing acitivites from Starter to Unit 3. 
brightideas.oxfordonlinepractice.com – practice – Starter/ Unit 1 / Unit 2 / Unit 3 

 
04/06/2021 SEXTA-FEIRA 

 

 Avaliação Mensal de Redação 

Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos) 
 Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 
 Aluno Remoto– Avaliação Escrita das 17h às 18h30 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 2 de Língua Portuguesa 
Unidade 2 – Viver é pura comunicação (páginas 25 e 26/ 32 a 35 / 43 e 44): 
Gênero Textual: Texto expositivo de divulgação científica e Legenda Literária 

 Leitura, interpretação textual; 
 Características dos gêneros;  
 Produção textual. 

Livro Práticas de Produção Textual (páginas 27 a 32) 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividade 01. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – A Matemática para desvendar o mundo / Capítulo 07 – A matemática em 
movimento / Divisão / Multiplicação e divisão – operações inversas / Divisão exata e não exata. 

PARA CLASSE 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 02/05 – páginas 52 a 55 do livro. 
2. Exploramos as situações-problema com as operações, explicando e resolvendo coletivamente as páginas 56 a 59 
do livro.  
3. Apresentamos o vídeo – Divisão (1 algarismo no divisor) e socializamos as informações - 
https://www.youtube.com/watch?v=PL_3aIaHzDY 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Estude as páginas 60 e 61 do livro – seção Para Relembrar! 
2. Acesse o Qr Code da página 61 do livro e realize o Eureka referente ao Capítulo 7. Bom estudo! 

 

LÓGICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Enigmas com as operações.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula com uma saudação de boas vindas, fizemos uma oração da criança.  

https://www.youtube.com/watch?v=PL_3aIaHzDY


2. Socializamos a tarefa de casa do dia 22/05 – Atividade 01, questões 4 a 6, na página 04, 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, nas páginas 05 e 06, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem e demos oportunidade para que cada aluno pudessem expor suas estratégias 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 06 do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
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 da 
outra pessoa, que irá pular para desviar dos quadrados. 
 
ENGLISH: SAS   
Thematic Unit: Grammar and vocabulary  
Target of Knowledge:  Unit 3 Chapter 9 - “What are you wearing?” Clothes  

CLASS 
1. Realizamos as páginas 94, 95, 96, 97 e 98 do SAS book. 

HOMEWORK 
1. Answer  SAS book: page 99, 100 and 101 

 
 

 “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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