
GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 
COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 

 
 
 

Do: Colégio Pro Campus Criança. 
Para: Senhores Pais/Responsáveis. 
Ref.: Agenda Semanal – 4ª SEMANA – 1º Ano do Ensino Fundamental. 

 

07/06/2021 SEGUNDA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Análise linguística / semiótica –Trabalhando o texto e R/RR. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, páginas 82 e 83, do livro de Língua Portuguesa. 
2. Trabalhamos o texto da página 84, do livro de Língua Portuguesa, com a participação dos alunos durante a leitura 
e ressaltamos o quanto a entonação adequada é importante para a leitura. 
3. Destacamos ainda a diferença nos sons transmitidos pelas ortografias R/RR nas palavras. 
4. Propusemos a realização da atividade proposta nas páginas 84 a 86, do livro de Língua Portuguesa. Em seguida, 
realizamos a autocorreção da tarefa de classe. 
5. Explicamos a atividade de casa. 

PARA CASA 
1. Estude e responda às páginas 17 e 18, do livro de Leitura e Escrita. 
 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Vida cotidiana/Prática de estudo e pesquisa. 
Objeto de Conhecimento: Leitura e escuta – Indicação de leitura. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, realizamos a socialização da atividade de casa, Anexo 4 (página 137), do livro de Língua 
Portuguesa. 
2. Resgatamos vivências dos alunos através da leitura, abrindo espaço para que pudessem se expressar. 
3. Trabalhamos com indicação leitura e realizamos a atividade proposta, nas páginas 94 e 95, do livro de Língua 
Portuguesa, no Anexo 5 (página 139) do mesmo. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Produza uma indicação de leitura de um livro infantil que você tenha em casa, nas páginas de Meia Pauta, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
ARTE 
Unidade Temática: Teatro.  
Objeto de Conhecimento: O Corpo fazendo Arte – Capítulo 7 – O Espetáculo vai começar 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula dando bom dia/boa tarde e anotamos o nome dos participantes. 
2. Seguimos os passos das páginas 87 e 88 para criação de movimentos com a brincadeira da estátua – escolhemos a 
música “Estátua – canções do Zoo 2” https://youtu.be/foVU0OMz0w4; 
3. Lemos e discutimos a página 89 do livro sobre imitação, destacamos como as linguagens se misturam. 
4. Teatro de bonecos – introduzimos, fazendo a leitura da página 90 sobre as diferentes formas de fazer teatro, em 
seguida assistimos dois vídeos: a peça a “Bruxinha” com uma versão da canção “A barata diz que tem” e outra 
versão da “Bruxinha” feita pela Cia Truks de teatro (QrCode – páginas 90 e 91 do livro).  
5. Repetimos um dos vídeos e fizemos movimentos com os bonecos ou fantoches. Discutimos sobre como é a 
manipulação dos personagens para contar uma história, fácil ou difícil? 
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Vamos brincar de imitação? No teatro, várias linguagens artísticas se misturam: música, dança, artes visuais, 
representação e outras. Vamos brincar de interpretar um animal e reproduzir as cenas das cartas das páginas 92 e 93 
do livro. Treine a voz e a postura do animalzinho que escolheu. Você vai dar um show de interpretação! 

https://youtu.be/foVU0OMz0w4


ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Vocabulary and song. 
Target of Knowledge: What Do We Like About Animals? Animals. 

CLASS 
1. Na Aula de hoje, praticamos o vocabulário relacionado a animais.  
2. Depois, respondemos às atividades nos livros de Inglês. páginas 42 – Class Book e 31 – Activity Book. 

HOMEWORK 
1. Watch the vídeo: No YouTube, pesquise pelo vídeo Let’s Go to The Zoo e revise os animais, repetindo as palavras. 
 

08/06/2021 TERÇA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Analise linguística / semiótica – Ortografias S/SS e R/RR. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a atividade de casa, páginas 17 e 18, do livro de Leitura e Escrita. 
2. Trabalhamos na página 87, do livro de Língua Portuguesa, a diferença sonora emitida pela letra S em diferentes 
contextos. 
3. Instigamos as crianças a dizerem os nomes das imagens dispostas no livro, bem como, propusemos a resolução da 
atividade da página 87. 
4. Realizamos um ditado de palavras com S/SS e R/RR, nas páginas de Anotações, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. Em seguida, a autocorreção das mesmas. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Estude e responda às páginas 19 e 20, do livro de Leitura e Escrita. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – Números para contar e operar / Capítulo 9 – Compara aqui, acrescenta ali, 
retira acolá / Adicionando e subtraindo números / Compondo números usando o material dourado.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa da tarefa de casa do dia 04/06 – Atividade 07, (questões 3 a 5), na 
página 17 do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Exploramos a página 64 do livro e explicamos o Jogo da Caixa. Orientamos as crianças a realizarem o jogo com 
ajuda da família.  
3. Realizamos a simulação coletiva do Jogo da Caixa, para verificar se compreenderam as regras do jogo. 
4. Realizamos, em seguida, a tarefa de classe nas páginas 65 e 66 do livro. 
5. Apresentamos o vídeo educativo sobre - A Dezena: Aprenda a Somar 10 de Maneiras Diferentes | Vídeos 
Educativos para Crianças –  https://www.youtube.com/watch?v=KFOTFi7BkIo 
6. Explicamos a tarefa de casa – explicamos o joguinho Duas Faces.  

PARA CASA 
1.Com ajuda de um adulto, realize o Joguinho Duas Faces.  Siga as orientações da página 67 do livro. 
2. Responda às páginas 68 e 69 do livro. 
 
NATUREZA E SOCIEDADE 
Unidade Temática: Formas de representação e pensamento espacial.  
Objeto do Conhecimento: Capítulo 9 – Por onde eu vou? Daqui pra lá, de lá pra cá / A caminho da escola.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula fazendo a autocorreção da tarefa de casa do dia 04/06 - Atividade 04, nas páginas 09 e 10, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Em seguida, exploramos as páginas 50 e 51, e fizemos a leitura do texto com os alunos, e analisamos as imagens, 
os estimulando-osna troca de ideias sobre o que ela representa.  
3. Exploramos a seção “Trocando Ideias”, fazendo os questionamentos aos alunos oralmente. 
4. Fizemos o estudo do texto da página 52, e fizemos a leitura coletiva com as crianças. 
5. Orientamos os alunos a realizarem a atividade da página 53 do livro.  
6. Depois compartilhamos a leiturado texto da página 54 do livro.  

https://www.youtube.com/watch?v=KFOTFi7BkIo


7. Solicitamos aos alunos que realizassem a atividade proposta na página 55 do livro, socializamos as respostas no 
final.  
8. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1.  Responda à Atividade 05, nas páginas 11 a 13, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Grammar. 
Target of Knowledge: What Do We Like About Animals? Birds, rabbit and tortoises. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, praticamos a pronúncia de alguns animais e respondemos às atividades no livro.  
2. Depois, assistimos ao vídeo sobre o tema da aula.  
3. Respondemos à página 43 – Class Book 

HOMEWORK 
1. Em seu Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, escreva o título Animal e faça o desenho de um 
animal que consegue nadar. 
 

09/06/2021 QUARTA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 9: Bonito por dentro – Leitura / escuta – Recontando história. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, páginas 19 e 20, do livro de Leitura e Escrita. 
2. Fizemos a leitura do texto nas páginas 88 e 89, do livro de Língua Portuguesa, ressaltando a entonação indicada 
pelos sinais de pontuação. 
3. Trabalhamos com a apresentação de livros, onde mostramos títulos, informações breves sobre autoria e ilustração 
que apresentam o que será abordado na história. 
4. Promovemos a realização das atividades das páginas 89 a 91 do livro de Língua Portuguesa e, em seguida, a 
autocorreção das mesmas. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Analise as imagens das páginas 92 e 93 do livro de Língua Portuguesa e reconte a história, nas páginas de 
Anotações, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – Números para contar e operar / Capítulo 9 – Compara aqui, acrescenta ali, 
retira acolá / Adicionando e subtraindo números / tabelas e gráficos.   

PARA CLASSE 
1.Fizemos a autocorreção da tarefa de casa da tarefa de casa do dia 08/06 – páginas 68 e 69 do livro. 
2. Socializamos o Joguinho Duas Faces, da página 67 do livro. 
3. Fizemos uma retomada sobre tabelas e gráficos, por meio de slides expositivos. 
4. Exploramos, em seguida, as expressões: mais, menos, diferença e total, por meio de exemplos em slides. 
5. Realizamos coletivamente a tarefa de classe - Atividade 08, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
6.  Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1.  Responda às páginas 70 e 71 do livro. 
 
FORMAÇÃO 
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais. 
Objeto de Conhecimento: Projeto 2 – Cuidando da alimentação / Regras e rotina - Programa Pleno 02. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a atividade de casa da aula do dia 02/06 – regras do jogo - página 18 da Revista 
Embarcando. 



2. Continuamos com a temática do 2º bimestre: Cuidando da minha alimentação - situamos os alunos sobre os 
seguintes aspectos:  
a) Conhecemos parte dos jogos criados pelos colegas, sistematizando aspectos qualitativos e quantitativos dos jogos. 
b) Expressamos e compartilhamos informações, experiências e ideias. 
c) Conhecemos mais sobre regras e rotina. 
3. Incorporamos eventuais sugestões aos jogos, aprimorando-os em sua versão final. 
4. Definimos as regrinhas do jogo. Na oportunidade, colocamos e conversamos alguns pontos: 

 O que são regras? 
 Qual a importância das regras? 
 Na sua casa tem regras? Cite-as. 
 Você gostou de entender as regras? Ou é difícil para você? 
 Neste período de pandemia alguma regra mudou ou foi acrescentada na sua casa? 

5. Como a temática se refere à alimentação, refletimos sobre como está a sua rotina. Os alunos fizerem um breve 
desenho retratando a sua rotina, destacando a sua alimentação. 
6. Explicamos a tarefa de casa - Construção do jogo: Tabuleiro. 

PARA CASA 
Prezados Pais/Responsáveis,  

As atividades do Projeto 02 – Programa Pleno têm por objetivo ampliar a qualidade das observações e/ou registros 
feitos pelos alunos, em especial, se refletem nas discussões e decisões tomadas pelo grupo e incorporadas no jogo; o 
engajamento e a participação dos alunos na finalização do jogo; trazer novas perspectivas, ampliar as formas de 
pensar um problema e inspirar os alunos a acharem novos conceitos para a construção de uma solução.  

Para alcançar esses objetivos, na aula refletimos sobre regras em geral e as do jogo. Assim, serão trabalhadas as 
competências necessárias para o desenvolvimento. 

Relembrando, o assunto do jogo será: Alimentação saudável em tempos de pandemia! Vocês poderão 
acrescentar os cuidados que precisamos adotar na compra e manuseio dos alimentos e produtos, relacionando essas 
práticas ao momento que estamos vivendo.  

Agora é sua vez criança! Construa seu jogo, com ajuda do orientador, siga a proposta das páginas 16 e 17 da 
Revista Embarcando – Projeto 02. Use a sua criatividade! 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Vocabulary. 
Target of Knowledge: What Do We Like About School?Saint Patrick’s Day vocabulary. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, corrigimos a tarefa de casa,revimos os “nunbers” 1 ao 20 e fizemos algumas adições nas páginas 
de Anotações de Inglês do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 

HOMEWORK 
1. Vamos relembrar os numerais vistos na aula de hoje? No YouTube pesquise pelo vídeo Numbersong 1-20 for 
children | Counting numbers | The singing Walrus e cante junto com a música. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA 
 

10/06/2021 QUINTA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 9: Bonito por dentro – Leitura / escuta – Trabalhando o texto. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, os recontos nas páginas de Anotações, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem, referente às imagens das páginas 92 e 93, do livro de Língua Portuguesa. 
2. Exploramos a página 96 do livro de Língua Portuguesa, observando atentamente os elementos da imagem e com 
questionamentos sobre a personagem da cena e respondemos à atividade proposta na página. 
3. Trabalhamos a seção +Atitude, fazendo a leitura do boxe da fala de Tina, instigamos as crianças a falarem se já 
viveram uma situação parecida.  
4. Propusemos a resolução da atividade da página 99, orientando-os a apresentarem uma solução para o problema.  
5. Realizamos a autocorreção convidando a turma a apresentar as possibilidades de resolução do conflito, permitindo 
o compartilhamento das respostas. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA


PARA CASA 
1. Responda à página 97, do livro de Língua Portuguesa. 
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – Números para contar e operar / Capítulo 9 – Compara aqui, acrescenta ali, 
retira acolá / Adicionando e subtraindo números.  

PARA CLASSE 
1.Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 09/06 – páginas 70 e 71 do livro. 
2. Exploramos situações-problema com adição e subtração, por meio de slides expositivos.  
3. Realizamos a tarefa de classe – Atividade 09, questões 1 a 3, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem – página 20.   
4. Incentivamos o uso da Caixinha de Cálculos para resolução de continhas de adição. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1.  Responda à Atividade 09, questões 4 e 5, na página 21, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
NATUREZA E SOCIEDADE 
Unidade Temática: Formas de representação e pensamento espacial.  
Objeto do Conhecimento: Capítulo 9 – Por onde eu vou? Daqui pra lá, de lá pra cá / A caminho da escola / Para que 
lado fica.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula fazendo a autocorreção da tarefa de casa do dia 08/06 – Atividade 05, nas páginas 11 a 13, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Exploramos depois a página 56, lendo coletivamente o texto com as crianças. 
3. Em seguida, fizemos o estudoda página 57 do livro, solicitamosàs crianças que realizassem a atividade da página.  
4. Depois, fizemos o estudo das páginas 60 a 61 do livro, por meio da leitura com as crianças, aproveitando para 
relembrar o conteúdo estudado. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 58 e 59 do livro. 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Vocabulary and story. 
Target of Knowledge: What Do We Like About Animals? Chicken, donkey, goats and cows. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, aprendemos sobre os animais da fazenda e algumas de suas características, cantamos para 
praticar a pronúncia e respondemos à atividade no livro. 
2. Respondemos à página 33 e 73 – Activity Book. 

HOMEWORK 
1. Assista ao vídeo Old Mc Donald Had a Farm no YouTube para revisar o conteúdo visto em sala 
 

11/06/2021 SEXTA-FEIRA 
 

LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objetos de Conhecimento: Leitura / escuta – Estudo do paradidático O mágico de Oz. 

PARA CLASSE 
1. Realizamos a socialização da tarefa de casa Atividade 04, página 06, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
2. Iniciamos nossa aula ouvindo a música de abertura do filme “O mágico de Oz”. 
3. Exploramos por meio de slides a capa do paradidático e fizemos a leitura da história, nas páginas 3 a 17. 
4. Realizamos uma atividade nas páginas de Meia Pauta, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
5. Explicamos a tarefa de casa através de slides. 

PARA CASA 



1. Realize a proposta da Atividade 05, página 07, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – 
Formando Leitores. 
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – Números para contar e operar / Capítulo 9 – Compara aqui, acrescenta ali, 
retira acolá / Adicionando e subtraindo números / Compondo números usando o material dourado.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa da tarefa de casa do dia 10/06 – Atividade 09, questões 4 e 5, na página 
21, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Trabalhamos as operações por meio de slides. Chamamos a atenção dos alunos para a ideia que cada uma delas 
transmite. 
3. Realizamos a tarefa de classe - Atividade 10, questões 1 e 2,  página 20, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem.  
4. Explicamos e demos um tempo para que resolvessem sem ajuda. Depois, fizemos a correção com a participação 
dos alunos nas respostas.  

PARA CASA 
1.  Responda à Atividade 10, questões 3 a 5, na página 23, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
PROGRAMAÇÃO  
Unidade Temática: Linguagens Tecnológicas e Digitais. 
Objeto de Conhecimento: Instruções para repetir um conjunto de comandos.  

PARA CLASSE 
1. Cumprimentamos os alunos e anotamos a presença dos participantes.  
2. Realizamos com a turma a atividade para introduzir o conceito de Loop. 
3. Explicamos aos alunos que, em programação, a repetição de uma ação é chamada de Loop.   
4. Espelhamos o aplicativo Codespark Academy – Capítulo: Problema de Ferramentas e explicamos as fases de 3 a 4. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1.Roteiro para acessar o site do Codespark Academy - Digite o endereço eletrônico: www.codespark.com/play/ 
2. Aguarde até carregar o Codespark Academy / Selecione o idioma Português.  
3. Clique no canto superior esquerdo da tela ESCOLAS / Depois selecione a opção ALUNOS.  
4. Na opção Usar o código da sala de aula, digite o código encaminhado pelo Aplicativo da Escola. 
Importante: Esse código ficará disponível para acesso somente por 24 horas. 
5. Selecione sua turma: Exemplo: 1º ano A manhã / Selecione o nome do aluno. 
6. Depois clique na opção Quebra-Cabeça.  
7. Clique no Capítulo 2 - Problema de Ferramentas.  
8. Realize as fases de 5 e 6. 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
Unidade Temática: Jogos e Brincadeiras. 
Objeto de Conhecimento: Alongamento / Aquecimento /Parte principal /Relaxamento. 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos aula orientando como alongar a musculatura através de diferentes exercícios de alongamento. 
2. Realizamos com as crianças, um Aquecimento junino. 
3. Fizemos o ensaio para a festa junina. 
4. Faça você mesmo: confeccionamos as bandeiras juninas para montar o próprio cenário (neste momento utilizamos 
revistas velhas ou folhas A4 coloridas, tesoura, linha ou barbante e cola). 
5. Realizamos uma atividade relaxante para que o organismo voltasse ao estado original. 

PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa. 
 
ENGLISH: SAS  
Thematic Unit: Speaking Practice. 
Target of Knowledge: School supplies. 

CLASS 

http://www.codespark.com/play/


1. Na aula de hoje, revimos alguns materiais escolares.  
2. Assistimos ao vídeo relacionado ao tema.  
3. Depois, realizamos algumas atividades no livro.  
4. Respondemos às páginas 66, 67, 69. 

HOMEWORK 
1. SAS Book (página 68): Recorte o Appendix da página 141 e cole as palavras na página 68, de acordo com as 
imagens. Depois, complete os desenhos e pinte-os. 
 

 
 

 “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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