
GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 
COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 

 
 
 

Do: Colégio Pro Campus Criança. 
Para: Senhores Pais/Responsáveis. 
Ref.: Agenda Semanal – 3ª SEMANA – 5º Ano do Ensino Fundamental. 

 
31/05/2021 SEGUNDA-FEIRA 

 
 APRESENTAÇÕES DOS VÍDEOS PARA VLOG - TEMA: BRINCAR SEM AGLOMERAR. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Análise linguística / semiótica – Emprego do traz e trás / Sentido literal e Sentido 
figurado. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, Atividade 03, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
2. Fizemos uma revisão sobre o emprego do traz e trás e sentido literal e sentido figurado, através de explicações e 
exemplos. 
3. Realizamos uma pequena atividade no caderno e fizemos a autocorreção. 

PARA CASA 
1.  Estude para a avaliação. 

 

HISTÓRIA 
Unidade Temática: Registros da história: linguagens e culturas.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – O surgimento das primeiras civilizações / Capítulo 7 – Os rios e as 
sociedades agrícolas da China e Índia / outro gigante da Ásia: a Índia / O rio sagrado / Os temperos da Índia.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula desejando boas-vindas aos alunos. 
2. Fizemos a correção da tarefa de casa da aula do dia 26/05 – páginas 35 a 37 do livro.  
3. Fizemos uma retomada dos Capítulos 6 e 7 do livro, por meio de slides expositivos. 
4. Realizamos o Eureka referente ao Capítulo 7.  
5. Explicamos e fizemos uma vivência sobre o trabalho avaliativo por meio de slides - A importância dos rios para o 
surgimento de Teresina!  
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Pesquise sobre os gigantes da Ásia: a Índia e a China! Monte dois slides no App Keynote e compartilhe pelo 

Projeto Escolar. Na próxima aula, 02/06, faremos a socialização. 

LÓGICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Situações-problema desafiadoras!  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula com uma saudação de boas vinda, fizemos uma oração da criança.  
2. Socializamos a tarefa de casa do dia 17/05 – Atividade 01, questões 4 a 6, na página 02, 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 Atividade 02, (questões 1 a 4), nas páginas 03 e 04 do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem e demos oportunidade para que cada aluno pudesse 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 a 7, na página 04, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 

 

ENGLISH:  OXFORD 
Thematic Unit: The Big Question 
Target of Knowledge: Unit 4 – What’s exciting about exploring? Review: there are; present simple. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, revisamos o uso do presente simples e da expressão “there are”. 
2. Completamos as páginas 42 e 43 – Class Book e 41 – Activity Book. 

HOMEWORK 
1. Answer activity book page 41 numbers 1 and 2 . 

 
01/06/2021 TERÇA-FEIRA 

 
 APRESENTAÇÕES DOS VÍDEOS PARA VLOG - TEMA: BRINCAR SEM AGLOMERAR. 

 

LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Trabalhando o paradidático: O jardim secreto. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, fizemos a autocorreção da tarefa de casa, Atividade 01, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem.  
2. Discutimos sobre as páginas 05 a 14, do paradidático O jardim secreto. 
3. Assistimos um trecho do filme O jardim secreto. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 02, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Literatura Infantil. 

 

MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – A Matemática das formas geométricas e dos números / Capítulo 7 – 
Números escritos com vírgula / Números escritos com vírgulas - Números decimais / Operações com números 
decimais.  

PARA CLASSE 
1. Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 28/05 - páginas 53 a 55 do livro. 
3. Explicamos sobre os números naturais na reta numérica, por meio de slides expositivos. 
4. Realizamos a tarefa de classe nas páginas 56 e 57 do livro. 
5. Aprofundamos o estudo das operações com decimais fazendo o estudo da página 61 do livro. 
6. Demos continuidade à tarefa de classe nas páginas 61 a 64 (até questão 6) do livro.  
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 58 a 60 do livro.  
2. Na aula do dia 02/06, vamos usar o Livro de Atividades Suplementares – SAS. Não esqueça de trazê-lo para 
aula! 
 

CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Vida e Evolução.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 02 – Materiais da Terra / Capítulo 07 – Ar para todo lado.  

PARA CLASSE 
1.  Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 27/05 – Atividade 03, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem, no caderno de Ciências. 
2.  Exploramos os textos e imagens das páginas 36 a 44 do livro, por meio de slides expositivos.  
3.  Realizamos a tarefa de classe nas páginas 37, 40 e 43 do livro.  



4. Explicamos o Trabalho Avaliativo por meio de slides - Voando por aí: consequências positivas e negativas dos 
ventos.  
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1.  Realize a proposta da página 45 do livro (questão 01).  
2. Faça o estudo das páginas 46 e 47 do livro e acesse o Qr Code da página 47 do livro e realize o Eureka referente 
ao Capítulo 7. Bom estudo!  
 

ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Vocabulary 
Target of knowledge: Unit 4 – What’s exciting about exploring? New: geographical features: explore a jungle, walk 
under a waterfall, canoe on a river, explore a cave, dive near a coral reef, climb a cliff, explore an island, walk on the 
moon, climb a volcano, trek across a desert. Review: Do you want to walk under a waterfall? Yes, I do. / No, I don’t. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, os alunos aprenderam sobre características geográficas e reviram o presente simples. 
2. Completamos as página 44 - Class Book e 42 – Activity Book. 

HOMEWORK 
1. Answer Activity Book page 42, numbers 3 and 4 (number 4 on your English notebook). 

 
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 (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 11/06.  

Livro 2 de Língua Portuguesa 
Unidade 2 – Vivendo o conhecimento (páginas: 18 a 21 / 30 a 41 / 56 a 60) 
Gênero Textual: Texto de humor 

 Leitura e interpretação de texto 
 Verbo: Tempos verbais do modo indicativo 
 Verbo: Flexões de número e pessoa 
 Emprego de traz e trás 
 Sentido literal e Sentido Figurado 

Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 01 a 03. 
 

MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – A Matemática das formas geométricas e dos números / Capítulo 7 – 
Números escritos com vírgula / Números escritos com vírgulas - Números decimais / Operações com números 
decimais.  

PARA CLASSE 
1. Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 
2. Exploramos a organização dos números decimais, por meio de slides expositivos. 
3. Realizamos a tarefa de classe nas páginas 16 a 19 do Livro de Atividades Suplementares - SAS.  
4. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 21 e 22 do Livro de Atividades Suplementares SAS.  
 

HISTÓRIA 
Unidade Temática: Registros da história: linguagens e culturas.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – O surgimento das primeiras civilizações / Capítulo 7 – Os rios e as 
sociedades agrícolas da China e Índia / Outro gigante da Ásia: a Índia / O rio sagrado / Os temperos da Índia.  

PARA CLASSE 



1. Iniciamos a aula desejando boas-vindas aos alunos. 
2. Socializamos os slides sobre Os gigantes da Ásia: a Índia e a China! Monte dois slide no App Keynote e 
compartilhe pelo Projeto Escolar. 
3. Socializamos também os slides sobre bens de consumo duráveis e não duráveis da disciplina de Geografia, 
realizadas no App Keynote.  

PARA CASA 
1. Estude para a Avaliação Mensal de História que acontecerá dia 07/06 – segunda-feira. 

GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Mundo do trabalho. 
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – Trabalho e tecnologia no mundo atual / Capítulo 06 - Tecnologia e trabalho no 
setor primário: Agricultura / Capítulo 07 – Tecnologia e trabalho no setor secundário.  

PARA CLASSE 
1. Realizamos coletivamente a tarefa de classe – Atividade 02 – questões 1 a 8, nas páginas 03 e 05, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
2. Exploramos os textos da atividade, fazendo o estudo partilhado.  

PARA CASA 
1. Estude para a Avaliação Mensal de Geografia que acontecerá dia 04/06 – sexta-feira. 

 

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: OXFORD  
Thematic Unit: Grammar 
Target of Knowledge: Unit 4 – What’s exciting about exploring? New: present perfect third person singular 
affirmative and negative: He’s dived near a coral reef. She hasn’t climbed a cliff. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, os alunos estudaram o presente perfeito, terceira pessoa do singular. 
2. Completamos as página 45 - Class Book e 43 – Activity Book. 

HOMEWORK 
1. Answer Activity Book page 43 number 3. 

 
03/06/2021 QUINTA-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 (13h às 14h30) 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 11/06.  

Livro 02 de Ciências 

Unidade 02 – Materiais da terra! 

Capítulo 06: Quantos materiais existem! – páginas 12 a 25 / 26 a 31 do livro.  

Capítulo 07: Ar para todo lado – páginas 34 a 47 do livro.  



Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 01 a 03.  

 

MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – A Matemática das formas geométricas e dos números / Capítulo 7 – 
Números escritos com vírgula / Números escritos com vírgulas - Números decimais / Operações com números 
decimais – multiplicação e divisão.  

PARA CLASSE 
1. Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa dos dias 01/06 e 02/06 - páginas 58 a 60 do livro / páginas 21 e 22 do 
Livro de Atividades Suplementares - SAS. 
3. Explicamos sobre multiplicação e divisão com decimais, por meio de slides.  
4. Em seguida, exploramos a tarefa de classe nas páginas 22 a 28, do Livro de Atividades Suplementares - SAS. 
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 02, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. Use o caderno de 

Matemática. 

 
ARTE  
Unidade Temática: Artes Visuais.  
Objeto de Conhecimento: Olha, o circo vem aí! – Capítulo 7: O circo nas artes visuais.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula saudando a turma com bom dia/boa tarde e anotando o nome dos participantes. 
2. Conhecemos o artista Alexander Calder no quadro “Quem faz arte” – página 78 do livro.  
3. Lemos e discutimos o quadro “Para ir além”- sobre o circo de pulgas, página 80 do livro.  
4. O circo na pintura – observamos a obra da artista Tela Moraes “O circo” e trocamos ideias com as perguntas 
sugeridas na página 81 do livro.  
5. Arte Näif – discutimos os elementos e características de cores, formas e proporções desse estilo de pintura.  
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. O Circo na Pintura! Faça uma pesquisa na internet sobre outros artistas que também abordaram a arte circense em 
seus trabalhos.  
2. Selecione a obra de que você mais gostou e imprima-a ou faça a foto da pintura escolhida, para desenhar na página 
83 do livro. Não esqueça de preencher as informações da obra. 
 

FORMAÇÃO  
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais. 
Objeto de Conhecimento: Projeto – Superação de estereótipos – Não julgue um livro pela capa. Como a aceitação e 
a não discriminação pode nos guiar para relações mais saudáveis? – Programa Pleno. 

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção - Você sente vergonha de que? Como você se comporta diante da sua vergonha?  
2.  Conversamos sobre o tema - Vergonha: é uma condição necessária ao “querer fazer” que é o dever moral. 
3. Em seguida, escrevemos duas palavras no compartilhamento de tela: VERGONHA x TIMIDEZ para discussão 
direcionada.  
4. Realizamos tempestade de ideias, ouvindo as hipóteses dos alunos.  

 Quais são as diferenças entre esses sentimentos? 
1. Fizemos a leitura das páginas 10 e 11 da Revista - Projeto 02. 
2. Exploramos a frase “A vergonha pode provocar inseguranças” 
3. Realizamos a proposta das páginas 12 e 13 da Revista – Viva a imperfeição. 

PARA CASA 
 No Projeto 02 do Programa Pleno estudamos sobre - Superação de estereótipos - Não julgue um livro pela capa. 

Como a aceitação e a não discriminação pode nos guiar para relações mais saudáveis?  
1. Crie uma história em quadrinhos com as temáticas – Preconceito e discriminação. 
2. Faça no Caderno de Projetos uma história com 06 quadrinhos. 
 



ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: TOEFL PREPARATION 
Target of  Knowledge: Oxford TOEFL Junior Preparation Pack 1 worksheets 

CLASS 
 1. Na aula de hoje, os alunos acessaram o Projeto Escolar – Inglês e fizeram as atividades de TOEFL 
PREPARATION disponíveis, páginas 02 a 12. 

HOMEWORK 

1. Acesse o Projeto Escolar - Inglês e faça a atividade TOEFL PREPARATION PACK 1, pages 13 / 14 / 15 – Reading 

5. 

 
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 (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 11/06.  

Livro de Geografia 

Unidade 02 – Trabalho e tecnologia no mundo atual! 

Capítulo 06: Tecnologia e trabalho no setor primário – páginas 16 a 25 do livro. 

Capítulo 07: Tecnologia e trabalho no setor secundário – páginas28 a 39 do livro. 

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

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 8: Que cheirinho bom! – Leitura / escuta – Interpretando poema. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, lemos e interpretamos o poema visual presente na página 50, do livro de Língua Portuguesa e 
discutimos sobre o tema abordado e a estrutura desse tipo de texto 
2. Respondemos às páginas 51, 52 e 53 do livro de Língua Portuguesa. 
3. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1.  Responda às páginas 54 e 55, do livro de Língua Portuguesa. 
 

MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – A Matemática das formas geométricas e dos números / Capítulo 7 – 
Números escritos com vírgula / Números escritos com vírgulas - Números decimais / Operações com números 
decimais – multiplicação e divisão.  

PARA CLASSE 
1. Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 03/06 - Atividade 02, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
3. Realizamos a tarefa de classe – Atividade 03 - do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
4. Usamos o App Notas para fixar as operações com decimais. Apresentamos alguns exemplos para os alunos 
resolverem no App Notas.  

PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa.  
2. Estude para a Avaliação Mensal de Matemática que acontecerá dia 08/06 – terça-feira. 
 
ENGLISH: SAS 

Thematic Unit: Clothes 
Target of Knowledge: Chapter 9 – I’m wearing jeans. Verb to be + wearing. 



CLASS 
1. Na aula de hoje, os alunos aprenderam a falar sobre o que estão vestindo. 
2. Completamos as páginas 94 a 100 – SAS book. 

HOMEWORK 
1. Answer page 101 a 103 – 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

