
GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 
COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 

 
 
 

Do: Colégio Pro Campus Criança. 
Para: Senhores Pais/Responsáveis. 
Ref.: Agenda Semanal – 4ª SEMANA – 2º Ano do Ensino Fundamental. 

 
07/06/2021 SEGUNDA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Análise linguística / semiótica – Substantivos no diminutivo. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, fizemos a autocorreção da tarefa de casa, páginas 50 a 52 (até a questão 5) do livro de Atividades 
Suplementares. 
2. Realizamos o estudo dos substantivos no grau diminutivo. 
3. Solicitamos que os alunos resolvessem coletivamente a tarefa de classe, naspáginas 94 a 97,do livro de Língua 
Portuguesa. 
4. Respondemos também aos itens propostos na página 101, do livro de Língua Portuguesa. 
5.Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 05, nas páginas 18 a 20, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.   
2. Responda às páginas 52 (questão 6) a 54 (até questão 9) do livro de Atividades Suplementares. 
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – A mais ou menos / Capítulo 09 – Calculando: adições e subtrações / 
Algoritmo e nome dos termos / Situações-problema com sistema monetário.  

PARA CLASSE 
1. Acolhemos os alunos com alegria, fizemos uma oração e uma canção.  
2. Socializamos a tarefa de casa do dia 03/06 – Atividade 05, nas páginas 18 a 20, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
3. Fizemos a abertura do Capítulo 9 do livro, explorando as páginas 76 e 77 do mesmo.  
4. Conversamos sobre os questionamentos da seção Trocando Ideias e fizemos o registro das respostas nas páginas 
de Anotações, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
5. Realizamos a tarefa de classe nas páginas 78 e 79 do livro. 
6. Fizemos um aprofundamento do conteúdo com atividades e resolvemos coletivamente as questões 1 a 3 da 
Atividade 07, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
7. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 07, questões 4 a 7, nas páginas 25 e 26, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
2. Recorte o Anexo 03 – Bingo das Dezenas – nas páginas 133 a 137 do livro, para próxima aula (08/06). 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
Unidade Temática: Jogos e Brincadeiras. 
Objeto de Conhecimento: Alongamento / Aquecimento / Parte principal / Relaxamento. 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a 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: OXFORD 
Thematic Unit: Grammar.  
Target of Knowledge: Unit 4 – How can we be healthy? Do you drink milk? Yes, I do. / No, I don’t. Review: eat fruit, 
eat sweets, drink milk, drink lemonade, do exercise, go outdoors. 

CLASS 
1. Corrigimos a atividade de casa da aula anterior, na página 33 do Activity Book. 
2. Em seguida, estudamos a página 46 do Class Book e realizamos as atividades nela propostas. 
3. Por fim, fizemos uma atividade de desenho e escrita no Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, 
onde cada aluno teve que escolher uma atividade que gosta (com base no vocabulário estudado em sala de aula) e 
escrever o nome da mesma. 

HOMEWORK 
1. Answer page 34 of the Activity Book. 
 

08/06/2021 TERÇA-FEIRA 
 

MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – A mais ou menos / Capítulo 09 – Calculando: adições e subtrações / 
Algoritmo e nome dos termos / Estratégias para facilitar os cálculos. 

PARA CLASSE 
1. Acolhemos os alunos com alegria, fizemos uma oração e uma canção.  
2. Socializamos a tarefa de casa do dia 07/06 – Atividade 07, questões 4 a 7, nas páginas 25 e 26, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
3. Explicamos o Jogo das Dezenas com base na página 80 do livro.  
4. Fizemos algumas rodadas do joguinho, por meio de slides. 
5. Realizamos a tarefa de classe nas páginas 81 a 84 do livro. 
6. Explicamos estratégias para facilitar os cálculos por meio de slides expositivos.  
7. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 08, nas páginas 27 a 29, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
HISTÓRIA  
Unidade Temática: A comunidade e seus registros. 
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – Investigando sua história / Capítulo 07 – Toda família tem história / Os relatos 
orais e as histórias de família.  

PARA CLASSE 
1. Socializamos os Padlets do Trabalho Avaliativo de História – mostramos através do espelhamento na tela – Linha 
do tempo: História da minha vida!  
2. Exploramos em seguida, o texto de abertura da Atividade 03, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
3. Resolvemos coletivamente a tarefa de classe – Atividade 03, questões 2 e 3, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 03, (questões 4 a 6), páginas 09 e 10, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
GEOGRAFIA 
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – Como é bom ir à escola! / Capítulo 08 – Localização e representação escolar 
/ Onde fica minha escola? 

PARA CLASSE 
1. Socializamos os Padlets do Trabalho Avaliativo de Geografia – Minha escola: 40 anos de história e memória! 
2. Convidamos os alunos a explorarem as páginas de abertura do Capítulo 8 – páginas 130 e 131 do livro.  



3. Respondemos aos questionamentos da seção Trocando Ideias, orientando os alunos a refletirem sobre a 
localização da escola em relação ao lugar onde moram, estabelecendo o vínculo geográfico entre esses dois espaços. 
4. Exploramos a página 132 do livro.  
5. Orientamos os alunos sobre a importância de identificar o trajeto, à distância e o tempo entre a escola e a sua casa.  
6. Exploramos com a turma a localização escolar ajudando-os a obterem as informações que precisam para resolver a 
atividade, após a realização dessa atividade pedimos aos alunos que observassem atentamente e localizassem a 
escola retratada, explicando que a vista de cima, visão vertical, nos ajuda a identificar construções a um longo alcance. 
7. Com o auxílio do Google Maps, disponível em: http://qr.portalsas.com.br/2b1y obtivemos as imagens de satélite do 
quarteirão da escola e orientamos na realização da atividade da página 133 do livro.  
8. Explicamos que a tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas e que as imagens de satélite nos 
ajudam a identificar e reconhecer os lugares por meio da visão vertical. 
9. Realizamos a socialização dos desenhos e, em seguida, a autocorreção da atividade de classe. 
10. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 134 e 135 do livro. 
 
FORMAÇÃO 
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais.  
Objeto de Conhecimento: A escola acessível dos sonhos – Programa Pleno. 

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 01/06, o questionamento no Caderno de Projetos: O que as 
escolas precisam mudar? 

2. Continuamos a temática do 2º bimestre: A escola acessível dos sonhos – ODS 04: Educação de qualidade. 
3. Compartilhamos imagens da ‘Escola’ e sugerimos que todos pensassem em mudanças que devem ser feitas na 
escola para que ela atenda ao ODS 04 da ONU e seja um lugar acessível a todos. 
4. Orientamos as crianças para que fizessem os registros no Caderno de Projetos das suas observações ao longo, da 
experiência que tiveram na escola relacionada à locomoção; usamos o seguinte questionamento como norteador do 
trabalho:  

 Quais são os pontos de melhoria na escola, mais mencionados por todos? 
5. Discutimos sobre a importância de cada uma dassugestões de melhoria, considerando o impacto que podem causar 
para incluir as pessoas com deficiência, permitindo-lhes locomover pela escola e participar das atividades que são 
propostas nesse espaço.  
6. Retomamos a pergunta que sintetiza a situação-problema do projeto: Como fazer de nossa escola um espaço 
acessível a pessoas com deficiência até 2030? – fizemos o compartilhamento de ideias.  
7. Para concluirmos essa atividade, cada criança escolheu um espaço da escola para torná-lo acessível (banheiro, 
quadra, pátio, cantina, biblioteca, entrada da escola, sala de aula, etc.) e registrou no Caderno de Projetos. 
8. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
Prezados Pais/Responsáveis,  
Na aula de hoje, demos continuidade ao Projeto 2 – A escola acessível dos sonhos – cada aluno escolheu um 
espaço da escola para torná-lo acessível (banheiro, quadra, pátio, cantina, biblioteca, entrada da escola, sala de aula, 
etc.). 
1. Agora é sua vez criança! Converse com os seus familiares e responda:  

 Quais as melhorias a serem feitas no espaço da escola escolhido por você?  
2. Realize a proposta da página 15 da Revista Impulsionando – Projeto 02. 
 
ENGLISH:OXFORD 
Thematic Unit: Cross-Curricular.  
Target of Knowledge: Unit 4 – How can we be healthy? strong bones, shiny hair, good teeth, healthy skin, fit. Review: 
It’s good to do…, They / It can… 

CLASS 
1. Corrigimos a atividade de casa da aula anterior, na página 34 do Activity Book. 
2. Em seguida, estudamos a página 47 do Class Book e realizamos as atividades nela propostas. 
3. Por fim, revisamos o vocabulário presente na página 44 do Class Book. 

HOMEWORK 
1. Answer page 35 of the Activity Book. 

http://qr.portalsas.com.br/2b1y


09/06/2021 QUARTA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Prática de estudo e pesquisa. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 9: Um mundo de fantasia – Leitura / escuta – Texto informativo. 

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa, Atividade 05, páginas 18 a 20 do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem / páginas 52 (questão 6) a 54 (até questão 9)do livro de Atividades Suplementares. 
2. Realizamos o estudo de texto informativo. 
3. Explicamos e resolvemos coletivamente atarefa de classe, páginas 106 a 111, do livro Língua Portuguesa. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 92, 93, 102 e 103, do livro de Língua Portuguesa. 
 
LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES 

Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento:Trabalhando o paradidático: Diário de Bordo de Noé. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, Atividade 01, páginas 04 e 05, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem – Literatura Infantil. 
2. Promovemos uma discussão sobre a temática abordada no paradidático Diário de Bordo de Noé.  
3. Fizemos a leitura das páginas 17 a 26, do mesmo e demos continuidade as discussões. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 02, páginas 6 e 7, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Literatura 
Infantil. 
Atenção: Continue produzindo o seu diário, não se esqueça de contar como está sendo o seu dia a dia durante esse 
período de quarentena entre outras coisas. Capriche, pois faremos a socialização na próxima aula de Formando 
Leitores (16/06). 
 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Matéria e Energia.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 08 – Diversidade de objetos: Os lugares dos objetos / Trabalhadores e seus 
objetos.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa – páginas 52 e 53 do livro. 
2. Exploramos as páginas 54 e 55 do livro, fizemos a leitura coletiva dos textos e imagens. 
3. Explicamos a tarefa de classe, páginas 56 e 57 do livro. 
Questão 2 – Discutimos com a turma a possibilidade de um mesmo objeto ser feito com diferentes materiais. 
4. Fizemos o estudo partilhado das páginas 58 e 59 do livro.  
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 04, nas páginas 11 e 12 do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
PROGRAMAÇÃO 
Unidade Temática: Linguagens Tecnológicas e Digitais. 
Objeto de Conhecimento: Reflexão sobre a instrução Loop. 

PARA CLASSE 
1. Cumprimentamos os alunos e anotamos a presença dos participantes. 
2. Realizamos uma reflexão sobre a importância da instrução loop. 
3. Explicamos que na sequência repetida podemos aplicar um loop ao código para encurtar o programa. 
4. Espelhamos o aplicativo Codespark Academy – Capítulo: Problema de Ferramenta e explicamos as fases de 5 e 6. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Roteiro para acessar o site do Codespark Academy. 
2. Digite o endereço eletrônico: www.codespark.com/play/ 

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


3. Aguarde até carregar o Codespark Academy. 
4. Selecione o idioma Português / Clique no canto superior esquerdo da tela ESCOLAS / Depois selecione a opção 
ALUNOS. 
5. 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. 
6. Selecione sua turma: Exemplo: 2º ano A manhã/ Selecione o nome do aluno. 
7. Depois clique na opção Quebra-Cabeça.  
8. Clique no Capítulo 2 – Problema de Ferramentas.  
9. Realize as fases de 5 a 9. 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Literacy and Culture.  
Target of Knowledge: Unit 4 – How can we be healthy? hare, tortoise, race, soon, asleep, wake up, too late, the 
winner, win. Review: present simple. 

CLASS 
1. Corrigimos a atividade de casa da aula anterior, na página 35 do Activity Book. 
2. Em seguida, estudamos a página 48 do Class Book e realizamos as atividades nela propostas. 
3. Por fim, vimos o vídeo: The Hare and theTortoise( https://youtu.be/QzoQcIYhnqo ) o relacionando com a historinha 
vista em sala de aula.  

HOMEWORK 
1. Answer page 36 of the Activity Book. 
 

10/06/2021 QUINTA-FEIRA 
 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 9: Um mundo de fantasias – Leitura / escuta – Sinopse. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos as tarefa de casa, seção Agora é a sua vez!, Atividade 03, páginas 14 e 15 do 
Caderno de Atividade Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Iniciamos o estudo sobre o gênero sinopse. 
3. Conhecemos conceito, estrutura e características do gênero em estudo. 
4. Analisamos a sinopse abordada na página 98, do livro de Língua Portuguesa. 
5. Realizamos os itens propostos nas páginas 98 e 99 do livro de Língua Portuguesa. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Realize a proposta da seção Escrevendo o texto, páginas 99 e 100 (continuação do item 2), do livro de Língua 
Portuguesa. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – A mais ou menos / Capítulo 09 – Calculando: adições e subtrações / 
Situações-problema com sistema monetário.  

PARA CLASSE 
1. Acolhemos os alunos com alegria, fizemos uma oração e uma canção.  
2. Socializamos a tarefa de casa do dia 08/06 – Atividade 08, nas páginas 27 a 29, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
3. Fizemos uma retomada sobre o sistema monetário e operações com dinheiro, por meio de slides expositivos. 
4. Realizamos a tarefa de classe Atividade 06 – questões 1 a 3, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
5. Aprofundamos as explicações sobre as operações, resolvendo continhas nas páginas de Anotações, do Caderno 
de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 06, questões 4 a 6, nas páginas 22 e 23, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 

https://youtu.be/QzoQcIYhnqo


 
HISTÓRIA  
Unidade Temática: A comunidade e seus registros. 
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – Investigando sua história / Capítulo 08 – Uma escola muitas histórias / A 
história escolar.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 08/06 – Atividade 03, (questões 4 a 6), nas páginas 9 e 10, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Iniciamos abertura com os alunos, perguntando se já tiveram curiosidade acerca da história da escola que estudam. 
3. Na seção Trocando Ideias, estimulamos os alunos a lembrarem do que sabem sobre essa história. Comentamos 
que, para conhecer melhor a história da escola, é necessário pesquisar informações sobre ela, assim como está sendo 
retratadas na imagem de abertura.  
4. Realizamos a leitura coletiva do texto e, junto com as crianças realizamos uma pesquisa com a turma sobre a 
história da escola, ano de fundação, endereços, significado do nome, quem escolheu o nome. 
5. Orientamos a turma para a realização da atividade da página 46 e realizamos a socialização dos desenhos. 
6. Conduzimos os alunos a observarem a imagem da página 48 e realizamos a atividade da página 49 do livro.  
7. Corrigimos a atividade de classe. 
8. Explicamos a atividade de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 04, nas páginas 11 a 13, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
GEOGRAFIA  
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – Como é bom ir à escola! / Capítulo 08 – Localização e representação escolar 
/ Onde fica minha escola? 

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 08/06 – páginas 134 e 135 do livro.  
2. Exploramos os textos das páginas 136 e 137 do livro, por meio de slides expositivos. 
3. Explicamos a diferença entre fotografias, croquis, plantas e maquetes. 
4. Analisamos os tipos de visões por meio de imagens em slides. 
5. Explicamos a tarefa de classe e demos um tempo para que resolvessem as questões.  
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 04, somente as questões 1 a 4, nas páginas 11 a 13, do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Sounds and speaking.   
Target of Knowledge: Unit 4 – How can we be healthy? present simple; game, play, train, lemonade. 

CLASS 
1. Corrigimos a atividade de casa da aula anterior, na página 36 do Activity Book. 
2. Em seguida, estudamos a página 49 do Class Book e realizamos as atividades nela propostas. 
3. Por fim, fizemos uma atividade de ditado no Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, a partir do 
vocabulário presente na página 99, do Activity Book. 

HOMEWORK 
1. Answer page 37 of the Activity Book. 

 
11/06/2021 SEXTA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Análise linguística / semiótica – Substantivos no aumentativo. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, realizamos a autocorreção da tarefa de casa, páginas 92, 93, 102 e 103, do livro de Língua 
Portuguesa. 



2. Realizamos o estudo sobre a flexão de grau substantivo (aumentativo). 
3. Solicitamos que os alunos respondessem à tarefa de classe, nas páginas 112 a 114, do livro de Língua Portuguesa. 
4. Trabalhamos a imagem da página 123 do livro e, em seguida, realizamos os itens propostos na mesma. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 06, nas páginas 21 a 23, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 9: Entre fadas – Leitura / escuta – Sinopse. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, iniciamos com a autocorreção da atividade de casa, proposta da seção Escrevendo o texto, 
páginas 99 e 100 (continuação do item 2), do livro de Língua Portuguesa. 
2. Retomamos o estudo sobre o gênero sinopse, revendo estrutura e características.  
3. Utilizamos as informações contidas na página 16, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – 
Atividade 04.  
4. Fizemos a leitura de uma sinopse e discutimos a temática abordada e particularidades do gênero. 
5. Realizamos os itens propostos nas páginas 16 e 17 (apenas o item 2), do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem – Atividade 04. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Realize a seção FOLHA DE PRODUÇÂO, Atividade 04, página 17, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Matéria e Energia.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 09 – E como era antigamente? / A criação dos objetos.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa 09/06 – Atividade 04, nas páginas 11 e 12 do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Exploramos a abertura do Capítulo 9 do livro, por meio de slides expositivos.  
3. Analisamos os textos e imagens das páginas 60 e 61 do livro.  
4. Discutimos oralmente a seção Trocando Ideias.  
5. Fizemos o estudo do texto das páginas 62 e 63 do livro. 
6. Apresentamos o vídeo – Objetos antigos – Época boa: https://www.youtube.com/watch?v=STlaTgtLhrE 
7. Fizemos a tarefa de classe nas páginas de Anotações, do Caderno e Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – 
registramos as respostas da seção Trocando Ideias, da página 61 do livro. 
8. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 64 e 65 do livro.  
2. Na página 64, faça somente às questões 1 e 2, 4 a 6. Socializaremos na próxima aula (16/06). 
 
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. Ouvimos a música Infantil “Vamos tirar uma self?” – Galinha Baby https://youtu.be/4HDcj7zKLok 
3. Socializamos os registros fotográficos do caminho de casa até a escola, enviados pelo whatsapp da escola.  
4. Lemos o quadro para ir além sobre fotografia – página 61 do livro.  
5. Conversamos sobre a importância dos registros fotográficos antigos e atuais – página 62 do livro.  
6. Atividade prática (classe) – Entrevistamos uma pessoa mais velha da família e perguntamos como eram as 
fotografias na infância dela. 
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 

https://www.youtube.com/watch?v=STlaTgtLhrE
https://youtu.be/4HDcj7zKLok


1. Os sons pelo caminho! Os lugares por onde passamos têm muitos sons. Você já prestou atenção nos sons que 
existem no caminho de sua casa até a escola? Você vai prestar atenção aos sons que existem no caminho de sua casa 
até a escola / ou outro local que tenha costume de ir semanalmente. 
a) Primeiro, registre por quais lugares você passa. Faça uma lista de alguns lugares pelos quais você passa indo de 
sua casa para escola / ou outro local. (Questão 1 – página 70 do livro). Discutiremos juntos os tipos de sons e suas 
sensações! 
 
ENGLISH: SAS  
Thematic Unit: Let’s Sing! Listen and repeat! Let’s Practice! 
Target of Knowledge: Chapter 8 – Cake recipe. 

CLASS 
1. Corrigimos a atividade de casa da aula anterior. 
2. Na aula de hoje, demos continuidade ao Capítulo 8 nas páginas 94 a 99 do SAS Book, respondendo as atividades 
propostas nas mesmas. 

HOMEWORK 
1. Answer page 97 on 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. 
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