
GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 
COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 

 
 
 

Do: Colégio Pro Campus Criança. 
Para: Senhores Pais/Responsáveis. 
Ref.: Agenda Semanal – 5ª SEMANA – 2º Ano do Ensino Fundamental. 

 
14/06/2021 SEGUNDA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 8: Uma festa de palavras – Leitura/escuta – Trabalhando o texto. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, fizemos a autocorreção da tarefa de casa, Atividade 06, nas páginas 21 a 23, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Realizamos a leitura do texto “O casamento dos tatus”, página 67, do livro de Língua Portuguesa e discutimos. 
3. Solicitamos que os alunos resolvessem a tarefa de classe, nas páginas 68 e 69 (apenas o item c), do mesmo. 
Fizemos também a socialização. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 
PARA CASA 
1. Responda às páginas 69 e 70, do livro de Língua Portuguesa. 
Atenção: Na aula de Formando Leitores (16/06) socializaremos os diários produzidos, na disciplina de Literatura 
Infantil. 
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 - A mais ou menos / Capítulo 09 – Calculando: adições e subtrações / Adição e 
subtração com dois algarismos / Adição e subtração na reta numérica.  

PARA CLASSE 
1. Acolhemos os alunos com alegria, fizemos uma oração e uma canção.  
2. Socializamos a tarefa de casa do dia 10/06 – Atividade 06, questões 4 a 6, nas páginas 22 e 23, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
3. Apresentamos slides para explicar sobre Adição e subtração com dois algarismos / Adição e subtração na reta 
numérica.  
4. Aprofundamos o estudo sobre a adição e subtração com reserve usando exemplo no quadro/tela em branco. 
5. Realizamos a tarefa de classe nas páginas 85 a 89 do livro.  
6. Interagimos com as crianças na leitura das questões da tarefa de classe e na resolução coletiva. 
7. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 90 a 92 do livro. 
 
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. Ensaiamos para a festa junina. 
4. Faça você mesmo: aprendemos a fazer uma maquiagem junina (neste momento usamos um pincel preto ou um 
lápis de olho). 
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: The Big Question Review. 
Target of Knowledge: Unit 4 – How can we be healthy? Vocabulary: play handball, do trampolining, play rugby, do 
gymnastics, play badminton, play baseball, go swimming, do athletics, go mountain biking, go rowing, eat fruit, eat 
sweets, drink milk, drink lemonade, do exercise, go outdoors, strong bones, shiny hair, good teeth, healthy skin, fit, hare, 
tortoise, race, soon, asleep, wake up, too late, the winner, win  Grammar: Present simple: I go rowing / I don’t go 
rowing, go horse riding, Do you drink milk? Yes, I do. / No, I don’t. It’s good to do… can, have got. 

CLASS 
1. Corrigimos a atividade de casa da aula anterior, página 37 do Activity Book. 
2. Em seguida, estudamos a página 73 do Activity Book e nela realizamos as atividades propostas. 
3. Por fim, montamos o minibook presente nas páginas 113 e 114, do Activity Book. 

HOMEWORK 
1. Answer minibook on pages 113 and 114 of the Activity Book (montamos o mesmo em sala de aula). 
 
 

15/06/2021 TERÇA-FEIRA 
 

MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra / Geometria.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – A mais ou menos / Capítulo 09 – Calculando: adições e subtrações / 
Situações-problema com sistema monetário / Capítulo 10 – Formas e espaços / Sólidos geométricos.  

PARA CLASSE 
1. Acolhemos os alunos com alegria, fizemos uma oração e uma canção.  
2. Socializamos a tarefa de casa do dia 14/06 – páginas 90 a 92 do livro. 
3. Fizemos uma retomada do Capítulo 9, por meio das páginas da seção Para Relembrar – 96 e 97 do livro.  
4. Apresentamos um vídeo – Adição com reagrupamento – material dourado – 
https://www.youtube.com/watch?v=fIMgtMyL6J0 
5. Socializamos as informações do vídeo por meio de perguntas aos alunos.  
6. Fizemos a abertura do capítulo 10 – estudamos sobre as os sólidos geométricos.  
7. Exploramos os textos e imagens das páginas 98 e 99 do livro, conversando sobre a seção Trocando Ideias. 
8. Explicamos as características dos sólidos geométricos, fazendo o espelhamento das páginas 100 e 102 do livro.  
9. Realizamos coletivamente as atividades de classe, nas páginas 100 e 102 do livro. 
10. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 93 a 95 /101 do livro. 
 
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 / A escola de antigamente.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia10/04 – Atividade 04, nas páginas 11 a 13, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas. 
2. Relembramos com a turma sobre a importância da construção da linha do tempo para registrar acontecimentos 
importantes durante a vida. 
3. Fizemos o estudo dos textos das páginas 51 e 53, 56 e 57 do livro, por meio de slides expositivos.  
4. Ajudamos os alunos a construírem a linha do tempo da escola, listando para a turma vários acontecimentos acerca 
da história escolar e situando sempre o momento em que cada um deles ocorreu – na página 50 do livro.  
5. Realizamos a atividade de classe nas páginas 54 e 55 do livro.  
6. Explicamos a atividade de casa 

PARA CASA 
1. Responda à página 52 do livro.  
Aula Invertida! Leia o poema da página 58 e responda aos questionamentos da seção Trocando ideias, página 59, 
nas páginas de Anotações, do Caderno de Atividades Pedagógicas e Aprendizagem. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fIMgtMyL6J0


GEOGRAFIA 
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – Como é bom ir à escola! / Capítulo 09 – De um lugar para outro / As vias de 
circulação / Por terra, água ou ar.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 10/06 - Atividade 04, somente as questões 1 a 4, nas páginas 11 a 
13, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Fizemos o estudo de abertura do Capítulo 9 – sobre meios de transporte e discutimos oralmente a seção Trocando 
Ideias – páginas 142 e 143 do livro.  
3. Apresentamos slides com a classificação dos transportes. 
4. Fizemos o estudo do texto das páginas 144 e 145 do livro. 
5. Realizamos a tarefa de classe nas páginas 148 e 149 do livro.  
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 146 a 148 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 08/06 – página15 da revista – discutimos as possíveis 
transformações a serem sugeridas. 
2.Na página 16 da revista – fizemos um levantamento de ideias – um brainstorming – solicitamos que cada criança 
anotasse sua hipótese de resposta no Caderno de Projetos e, depois, discutimos.  
3. Decidimos sobre as ideias adotadas, considerando pertinente o item para melhoria do espaço, a fim de que seja 
acessível a alunos com deficiência. 
4. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Agora é sua vez criança! Converse com os seus familiares, sobre como tornar a escola um lugar acessível aos 
alunos com deficiência. 
2. Pesquise novas ideias e represente com imagens ou com desenhos, na página 17 da Revista - Incríveis. 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Pre-A1 Starters. 
Target of Knowledge: Unit 4 – How can we be healthy? Review vocabulary: do trampolining, do athletics, do 
gymnastics, go mountain biking, go rowing, go swimming, play badminton, play baseball, play rugby, play handball, eat 
fruit, eat sweets, drink milk, drink lemonade, do exercise, go outdoors. Review grammar: present simple; havegot. 

CLASS 
1. Corrigimos a atividade de casa da aula anterior, no minibook (páginas 113 e 114) do Activity Book. 
2. Em seguida, estudamos a página 88 do Activity Book e nela realizamos as atividades propostas. 
3. Por fim, respondemos às questões na página 105, do Class Book. 

HOMEWORK 
1. Answer Activity 2 – page 4 on your Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Inglês. 

 

16/06/2021 QUARTA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida cotidiana. 
Objeto de Conhecimento: Análise linguística / semiótica – Sentido figurado / Sentido literal. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, páginas 69 e 70, do livro de Língua Portuguesa. 
2. Trabalhamos o estudo do sentido figurado e literal nas palavras, através de explicações e exemplos. 
3. Explicamos e resolvemos coletivamente a tarefa de classe, Atividade 07, páginas 24 e 25 (questões 1 e 2), do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 



1. Responda à Atividade 07, páginas 25 e 26, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
ATENÇÃO: Traga um dicionário de Língua Portuguesa para a aula de Redação, amanhã (17/06). 
 
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,proposta daAtividade 02, página 6, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem – Formando Leitores. 
2. Organizamos um momento para que as crianças pudessem expor seus diários. 

PARA CASA 
1. Escolha um livro de sua preferência e realize a proposta da Atividade 03, página 07, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem – Formando Leitores. 
Recadinho: Faça a leitura das páginas 27 a 38 do paradidático Diário de Bordo de Noé, para socialização na próxima 
aula de Literatura Infantil (23/06). 
 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Matéria e Energia.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – Do que é feito? / Capítulo 09 – E como era antigamente? Os objetos das 
casas do passado / Os objetos da sala de estar / Os objetos do quarto / Os objetos da cozinha / Os objetos do banheiro 
e da área de serviço 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula com a autocorreção da tarefa de casa do dia 11/06, página 64 e 65 do livro. 
2. Exploramos as páginas 66 / 68 a 70, fizemos a leitura partilhada dos textos e imagens. 
3. Trocamos ideias com a turma sobre os ambientes apresentados, apontando diferenças e semelhanças entre esses 
ambientes no passado e no presente. 
4. Comentamos sobre a ideia de que novos objetos e materiais estão sempre associados ao maior bem-estar. 
5. Ressaltamos a importância da madeira como material para a fabricação de objetos no passado. 
6. Realizamos coletivamente a tarefa de classe na página 68 do livro. 
7. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 67 e 71 do livro. 
 
LÓGICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Raciocínio lógico nas situações-problema! 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula com uma saudação de boas vindas, fizemos uma oraçãoda criança.  
2. Socializamos a tarefa de casa do dia 02/06 - Atividade 02, questões 5 e 6, na página 06, 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 03, questões 1 a 4, nas páginas 07 e 08 do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizageme 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 03, questões 5 e 6, na página 08, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Review. 
Target of Knowledge: Review vocabulary from Unit 3: castle, cinema, museum, station, hospital, park, library, shop, 
restaurant, swimming pool. Is there …? Yes, there is. No, there isn’t. Are there any …? Yes, there are. No, there aren’t. 
Review: castle, cinema, museum, station, hospital, park, library, shop, restaurant, swimming pool. 

CLASS 



1. Corrigimos a Extra Activity de casa da aula anterior. 
2. Em seguida, revisamos as páginas 30 e 31 do Class Book. 

HOMEWORK 
1. Answer Activity 3 – pages 5 and 6 on your Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Inglês. 
 

17/06/2021 QUINTA-FEIRA 
 

REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 10: Com palavras o lobo – Leitura / escuta – Gênero textual: Verbete 
enciclopédico. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, iniciamos com a socializaçãoda tarefa de casa, seção FOLHA DE PRODUÇÂO, Atividade 04, 
página 17, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Conhecemos as características, estrutura e conceito de um novo gênero textual VERBETE. 
3. Analisamos alguns verbetes utilizando o dicionário. 
4. Discutimos sobre os lugares onde encontramos verbetes. 
5. Produzimos um verbete, nas páginas de Anotações, do Caderno de Atividade Pedagógicas de Aprendizagem. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Faça uma pesquisa e produza um verbete sobre o Lobo-guará, no Anexo 9, página 157 do livro de Língua 
Portuguesa. 
Atenção: Siga os questionamentos do item 3, página 121, do livro de Língua Portuguesa, para auxiliar na sua 

produção. 

MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Geometria.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 - A mais ou menos / Capítulo 10 – Formas e espaços / Sólidos geométricos / 
Pirâmides / Figuras planas / Representação na malha quadriculada.  

PARA CLASSE 
1. Acolhemos os alunos com alegria, fizemos uma oração e uma canção.  
2. Socializamos a tarefa de casa do dia15/06 - páginas 93 a 95 /101 do livro. 
3. Exploramos as características das pirâmides por meio de slides expositivos e realizamos a tarefa de classe da 
página 103 do livro.  
4. Analisamos as figuras planas e solicitamos aos alunos que apresentassem exemplos de objetos com as formas: 
quadrado, triângulo, retângulo e círculo; em seguida, fizemos a tarefa das páginas 105 a 108 do livro.  
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 104, 112 e 113 do livro.  
 
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 / A escola de antigamente.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia15/04 – páginas 52, 58 e 59 do livro.  
2. Fizemos o estudo dos textos das páginas 60, 63 e 64, 68 do livro.  
3. Realizamos a tarefa de classe nas páginas 61 a 63 e 65 do livro.  
4. Apresentamos o vídeo educativo - Turma da Mônica – Estatuto da Criança e do Adolescente | ECA 
https://www.youtube.com/watch?v=l1gR1YxsbUs 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 66 e 67 / 69 e 79 do livro. 
 
 
GEOGRAFIA  

https://www.youtube.com/watch?v=l1gR1YxsbUs


Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – Como é bom ir à escola! / Capítulo 09 – De um lugar para outro / As vias de 
circulação / Por terra, água ou ar.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 15/06 – páginas 146 a 148 do livro.  
2. Realizamos o estudo e resolução das páginas 150 e 151 do livro.  
3. Exploramos uma breve retomada do capítulo por meio da Atividade 04, questões 5 a 8, nas páginas 13 a 15, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
4. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Estude, com ajuda do orientador, as páginas 152 e 153 do livro – seção Para Relembrar do capítulo 9.  
2. Responda à Atividade 05, nas páginas 16 a 18, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Review. 
Target of Knowledge: next to, between, in front of, behind, opposite, above. 

CLASS 
1. Corrigimos a Extra Activity de casa da aula anterior. 
2. Em seguida, revisamos as páginas 32 e 35 do Class Book. 

HOMEWORK 
1. Answer Activity 4 – page 7 on your Caderno de Atividades  Pedagógicas de Aprendizagem – Inglês. 

 

18/06/2021 SEXTA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Análise linguística / semiótica – Grau do substantivo: Aumentativo e diminutivo. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, realizamos a autocorreção da tarefa de casa, Atividade 07, páginas 25 e 26 do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Realizamos o estudo dos graus do substantivo: aumentativo e diminutivo. 
3. Fizemos a leitura do texto, da página 55, do livro de Atividades Suplementares e discutimos a temática abordada. 
4. Em seguida, realizamos os itens propostos nas páginas 56 a 60, do livro em estudo. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 08, páginas 27 a 30, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura / escuta – Verbete enciclopédico. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, Anexo 9, página 157, do livro de Língua Portuguesa – sobre o 
Lobo-guará. 
2. Reforçamos o estudo do gênero textual verbete, revendo conceito, estrutura e características, abordando as 
informações da Atividade 05, página 18, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
3. Realizamos os itens propostos nas páginas 18 a 20, do mesmo. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Preencha a Ficha Técnica, Atividade 05, página 20, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Matéria e Energia. 
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – Do que é feito?Capítulo 09 – E como era antigamente? / O avanço das 
tecnologias e a modificação dos objetos 

PARA CLASSE 
1.Na aula de hoje, fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 16/06 - páginas 67 e 71 do livro. 



2. Exploramos a página 72, 76 e 77 do livro, por meio de slides expositivos.   
3. Realizamos leitura compartilhada do texto. 
4. Apresentamos aos alunos o rádio da imagem e também falamos sobre as limitações da televisão: imagens em preto 
e branco e poucos canais. 
5. Enfatizamos sobre a importância que o plástico passou a ter na fabricação de objetos e mencionamos a variedade 
de eletrodomésticos. 
6. Orientamos os alunos a responderem àtarefa de classe, páginas 73 a 75 do livro. 
7. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1.Responda à Atividade 05, nas páginas 13 a 15 do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
ARTE 
Unidade Temática: Artes Visuais. 
Objeto de Conhecimento: A Arte no meu caminho – Capítulo 7 – Os sons ao meu redor 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula dando bom dia/boa tarde e anotamos o nome dos participantes. 
2. Observamos a imagem de abertura do Capítulo 7 e trocamos ideias com as perguntas sugeridas na seção Trocando 
Ideias – páginas 66 e 67 do livro.  
3. Atividade de Audição – percebendo os sons do ambiente – pesquisamos os sons na sala de aula e depois 
respondemos às questões 1 a 4 – páginas 68 e 69 do livro. 
4. Socializamos os nomes dos lugares por onde passamos e discutimos os tipos de sons (natureza, pessoas ou 
trânsito) e suas sensações, página 70 do livro.  
5. Escrevemos os nomes dos lugares por onde passamos e anotamos esses sons da natureza, pessoas ou trânsito, 
nos quadros da questão 2 – página 70 do livro. 

PARA CASA 
1. Depois de tentar imaginar os sons nos lugares por onde passa, você fará mais um momento de escuta. Agora é 
com você! 
2.No caminho até a escola/ ou outro local, preste atenção em tudo o que escutar. Concentre-se em cada som e tente 
identificá-lo. Faremos as previsões de erros e acertos escritos anteriormente. 
 
ENGLISH: SAS  
Thematic Unit: Ask and answer about food preferences 
Target of Knowledge:  Chapter 9 – Yes, please 

CLASS 
1. Corrigimos a atividade de casa da aula anterior. 
2. Na aula de hoje, iniciamos o Capítulo 9, nas páginas 98 a 103 do SAS Book, respondemos às atividades propostas 
nas mesmas. 
3. Explicamos a tarefa de casa. 

HOMEWORK 
1. Answerpages 104 and 105 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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