
GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 
COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 

 
 
 

Do: Colégio Pro Campus Criança. 
Para: Senhores Pais/Responsáveis. 
Ref.: Agenda Semanal – 9ª SEMANA – 1º Ano do Ensino Fundamental. 

 

27/09/2021 SEGUNDA-FEIRA 
 

 Avaliação Bimestral de Natureza e Sociedade 
Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos)  
Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 
Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 7h20 às 9h, com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta Avaliação estará 
disponibilizada no Aplicativo dia 26/09, a partir das 14h). Data da entrega da Avaliação na escola, até as 17h30 do dia 
01/10/2021. 
Livro 03 de Natureza e Sociedade  
Unidade 03 – As pessoas e trabalho.  

 Capítulo 11: As profissões – páginas 12, 16, 20, 22 e 23 do livro. 
 Capítulo 12: Como os objetos são feitos – páginas 26 e 27 / 29, 33 a 35 / 37 e 38 / 40 e 41 do livro.  
 Capítulo 13: A produção de objetos – páginas 44, 46 e 47, 50 e 51 / 54, 56 e 57 do livro. 

Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 01 a 04.  
 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura / escuta – Revisando o gênero poema. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, revisamos o gênero poema, trabalhando conceito, estrutura e características. 
2. Fizemos a análise de um poema identificando a sua estrutura. 
3. Produzimos um poema, nas páginas de Anotações, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 

PARA CASA 
1. Estude para a avaliação. 
 
ARTE 
Unidade Temática: Artes Integradas. 
Objeto de Conhecimento – O Corpo fazendo arte – Capítulo 10: Brincando com máscaras. 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula saudando a todos com um bom dia/boa tarde e anotamos o nome dos participantes. 
2. Apresentamos as máscaras elaboradas em casa, utilizando papelão, cores diversas e materiais que adaptamos para 
a 2ª etapa na decoração da máscara, inspirada no artista Pablo Picasso e respondemos à página 133 do livro.  
3. Por Trás das Máscaras – Observamos atentamente as imagens das páginas 128 e 129 do livro, fazendo a audição 
da música https://youtu.be/7JAmZtsoM3U instrumental de frevo. Destacamos nas legendas o nome e a origem de 
cada máscara.  
4. Conhecemos o quadro +Atitude: Consciência crítica – página 130 do livro. 
5. Conversamos sobre o porquê dos heróis usarem máscaras e incentivamos a turma a criar um super-herói 
respondendo às questões 1 a 3, da página 131 do livro.  
6. Atividade prática – Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem (páginas de Meia Pauta) as crianças 
desenharam o seu super-herói mascarado em uma situação em que ele apareceu “mascarado” para solucionar o 
problema escolhido pela turma (questão 4 – página 131 do livro). 
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1.  Aprendemos que existem super-heróis mascarados em livros, nas histórias em quadrinhos, no cinema e nos 
desenhos animados. Vamos criar uma máscara de super-herói que você desenhou na aula, para resolver a situação 
problema discutida na aula de hoje? 
a) Reveja as páginas 130 e 131 do livro e se inspire para criar uma máscara para colocar no seu rosto. Lembre-se de 
que a máscara pode cobrir apenas ao redor dos olhos ou o rosto todo.  

https://youtu.be/7JAmZtsoM3U


b)Use sua criatividade com materiais: (EVA), papel canson ou outro tipo. Depois de pronta, traga para mostrar seus 
colegas e a professora na próxima aula (04/10). 
 

INGLÊS/SEBRAE 
SEBRAE – JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS – Encontro 03. 
Unidade Temática: Empreendedorismo e Educação Financeira.  
Objeto de Conhecimento: O mundo das ervas aromáticas – Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula com uma belíssima e animada música – levamos os alunos ao pátio para um momento de boas-
vindas, fizemos uma oração. 
2. Na sala – organizamos a turma em círculo, entregamos os livros. 
3. Solicitamos a leitura do texto da página 26 e 27 do livro. 
4. Levamos para aula uma caixa e trabalhamos o Mistério da Caixa Cheirosa. 
UMA CAIXA DECORADA COM DIFERENTES CHEIROS DENTRO DELA. 
5. Deixamos a caixa sobre a mesa do professor para estimular a curiosidade dos alunos e realizamos a dinâmica de 
descobrir o que tem dentro dessa caixa.  
6. Incentivamos as crianças a registrarem com desenho e escrita os produtos que encontraram na Caixa Cheirosa –
página 28 do livro. 
7. Finalizamos com o estudo da página 29 do livro. 

PARA CASA 
Senhores pais/responsáveis,  
Na segunda oficina prática de Empreendedorismo/Sebrae, as crianças vão produzir, com ajuda dos professores, chás 
com ervas aromáticas para degustação. 
Providencie para seu filho/sua filha, sachês de chás com sabor a escolha da criança. Se possível, leve a criança ao 
mercado para que possa escolher o chá (sabor) e participe da hora do pagamento no caixa.  
A criança deverá trazer para aula do dia 29/09, quarta-feira. 
Atenciosamente,  
Coordenação Pedagógica 
 

28/09/2021 TERÇA-FEIRA 
 

 Avaliação Oral de Inglês 
 

 Avaliação Bimestral de Redação 
Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos)  
Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 
Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 10h15 às 11h55, com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta Avaliação 
estará disponibilizada no Aplicativo dia 27/09, a partir das 14h). Data da entrega da Avaliação na escola, até as 17h30 
do dia 01/10/2021. 
Livro 3 de Língua Portuguesa 
Unidade 03 – Olha só do que criança é capaz! (páginas 22 a 25 / 57 a 62 / 71 e 72). 
Gênero textual: Reportagem e Poema. 

 Característica do gênero; 
 Leitura e interpretação; 
 Produção Textual de poema. 

Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem 3 – Atividades 01 e 02. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra / Grandezas e Medidas.   
Objeto de Conhecimento: Unidade 03: Compreendendo o número / Capítulo 11: Resolver problemas é divertido / 
Capítulo 12: Qual a chance? / Capítulo 13: Quanto mede? Medindo o comprimento: o metro / Medidas de capacidade 
/ Medidas de tempo.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos uma retomada dos Capítulos 11 a 13 do livro, explorando as páginas da seção Para Relembrar do livro, por 
meio de slides.  
2. Nas páginas de Anotações, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, realizamos a tarefa de classe 
revisando sobre adição, subtração, dobro e metade. 



3. Exploramos o calendário do ano de 2021 e recordamos as medidas de tempo presentes nesse recurso. 
4. Fizemos leitura de horas exatas com os relógios espelhados no quadro/tela. 
5. Levamos os alunos à Sala 3.0 e aplicamos o Kahoot, com atividades gamificadas. 
Gamificação: forma de usar elementos comuns dos jogos em situações de aprendizagem.  

PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa. Estude para a Avaliação Bimestral.  
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
SEBRAE – JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS – Encontro 02. 
Unidade Temática: Empreendedorismo e Educação Financeira.  
Objeto de Conhecimento: O mundo das ervas aromáticas – Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). 

PARA CLASSE 
1.  Explore as páginas 21 e 22 do livro, explicando como preparar a água aromatizante de ambientes.  
2.  Leve as crianças ao pátio da escola para realização da Oficina de Aromatizantes de Ambientes.  
3.  Distribua o aromatizante nos borrifadores trazidos pelos alunos.  
4.  A retornar para sala de aula, realizamos a atividade da página 23 do livro.  

PARA CASA 
Senhores país/responsáveis, 

Na aula de hoje, as crianças, com ajuda dos professores, prepararam “Água Aromatizante de Ambientes”.  
Aproveitem para questioná-los sobre esse momento de oficina na escola e borrife nos ambientes da casa a água 

cheirosa preparada pelas crianças.  
 Atenciosamente,  
Coordenação Pedagógica 
 

29/09/2021 QUARTA-FEIRA 
 

 

 Avaliação Oral de Inglês 
 

 Avaliação Bimestral de Matemática 
Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos)  
Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 
Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 7h20 às 9h,com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta Avaliação estará 
disponibilizada no Aplicativo dia 28/09, a partir das 14h). Data da entrega da Avaliação na escola, até as 17h30 do dia 
01/10/2021. 
Livro 03 de Matemática  
Unidade 03 – Compreendendo o número.  

 Capítulo 11: Resolver problemas é divertido! – páginas 17 a 19 / 29 a 33 do livro.  
 Capítulo 12: Qual é chance? – páginas 39 a 43 / 48 a 53 do livro.  
 Capítulo 13: Quanta mede? – páginas60, 64 a 73 do livro. 

Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 01 e 02 / 06 a 12.  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
SEBRAE – JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS – Encontro 03. 
Unidade Temática: Empreendedorismo e Educação Financeira.  
Objeto de Conhecimento: O mundo das ervas aromáticas – Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). 

PARA CLASSE 
1. Exploramos as páginas 30 a 31 do livro, por meio de leitura partilhada.  
2. Realizamos a Oficina de Preparação e Degustação dos Chás. 
3. Produzimos um bilhetinho coletivo para Filomena (personagem do livro) agradecendo o presente que ela enviou – 
Caixa de Ervas Aromáticas – página 32 do livro.  
4. Finalizamos com a retomada do encontro 3, com base na página 33 do livro.  

PARA CASA 
1. Prepare em casa um momento de degustação de chás com a família! 

 Escolha uma erva e faça um chá com sua família, use os cheirinhos em sachê ou frutas (camomila / erva-cidreira / 
hortelã e erva doce / maracujá / maçã / abacaxi) de sua preferência. 
Sugestão: Registre este momento com fotos e poste no Instagram, marque a EscolaPro Campus Criança. 
 



FORMAÇÃO 
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais. 
Objeto de Conhecimento: Juntos, nos divertimos mais! – Programa Pleno – Projeto 03.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos autocorreção da tarefa de casa – página 31 da revista.  
2. Fizemos os questionamentos sobre a atividade. 

 As pessoas gostaram da brincadeira que vocês criaram ou recriaram? 
 Elas sugeriram alguma mudança? 
 Vocês acham que é preciso fazer alguma mudança na brincadeira? Por quê? 

3. Realizamos a proposta da página 32 e 33 da Revista da brincadeira que cada um desenvolveu. 
4. Para isso, retomamos as explicações das brincadeiras mencionadas no mapa temático das páginas 26 e 27 da 
Revista. 
5. Espelhamos imagens de brincadeiras recriadas. 

PARA CASA 
1. Não há tarefa de casa. 
 

30/09/2021 QUINTA-FEIRA 
 

Atenção: (30/10/2021) – Data limite para preenchimento do Requerimento da Prova de 2ª Chamada e entrega à 
Coordenação Pedagógica. 

 

 Avaliação Oral de Inglês 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de atuação: Práticas de estudo e pesquisa. 
Objeto de Conhecimento: Leitura / escuta – Trabalhando o texto. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, começamos a explorar a Unidade 4, páginas 80 e 81, do livro de Língua Portuguesa. 
2. Trabalhamos a seção Hora da leitura, páginas 82 e 83, do livro de Língua Portuguesa, desenvolvendo os itens 
propostos. 
3. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 18 e 19, do livro de Leitura e Escrita. 
 
MATEMÁTICA / NATUREZA E SOCIEDADE 
SEBRAE – JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS – Encontro 04. 
Unidade Temática: Empreendedorismo e Educação Financeira.  
Objeto de Conhecimento: O mundo das ervas aromáticas – Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). 

PARA CLASSE 
5.  Iniciamos a aula com uma belíssima e animada música – leve-os ao pátio para um momento de boas-vindas, 
fizemos uma oração. 
6.  Exploramos as páginas 34 a 35 do livro, por meio de leitura partilhada. 
7. Realizamos com a turma a montagem de quebra-cabeça com a imagem da Loja de Filomena – páginas 35 e 36 do 
livro.  
8. Demos continuidade a proposta, realizando as atividades da página 37 do livro. 
9. Finalizamos com o vídeo: Alguém para cuidar de mim | Turma da Mônica 
https://www.youtube.com/watch?v=G9iFV526dKk 
2. Conversamos sobre as informações do vídeo. 
3.  Realizamos a proposta da página 38 do livro.  

PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa. 
 

01/10/2021 SEXTA-FEIRA 
 

Atenção: (01/10/2021) – Data limite para entrega das Avaliações Bimestrais para as crianças que estão no 
Sistema Remoto, na escola. 

https://www.youtube.com/watch?v=G9iFV526dKk


 

MATEMÁTICA / LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES (AULA DE APROFUNDAMENTO DE LEITURA 
E ESCRITA) 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Analise linguística / semiótica – Trabalhando com leitura e escrita. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, trabalhamos o processo de desenvolvimento de leitura e escrita. 
2. Realizamos uma atividade impressa, abordando a escrita e oralidade.  

PARA CASA 
1. Não há tarefa. 
 

PROGRAMAÇÃO 
Unidade Temática: Linguagens Tecnológicas e Digitais. 
Objeto de Conhecimento: App Pages – Produção de Cartão.  

PARA CLASSE 
1. Cumprimentamos os alunos e anotamos a presença dos participantes. 
2. Apresentamos os modelos de documentos do App Pages. 
3. Realizamos a atividade criando um lindo cartão. 
4. Explicamos como inserir um desenho no documento do Pages. 
5. Explicamos como inserir uma imagem no documento do Pages. 
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Não há tarefa de casa. 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
Unidade Temática: Jogos e Brincadeiras. 
Objeto de Conhecimento: Alongamento / Aquecimento / Relaxamento / Desafio. 

CLASSE 
1.Iniciamos a aula orientando como alongar a musculatura através de diferentes exercícios de alongamento. 
2. Realizamos com as crianças um Aquecimento rítmico. 
3. Realizamos a atividade da Amarelinha CAMA (neste momento você irá precisar de um esquema de quadrados no 
chão, do 1 ao 9 embaralhados, pode ser feito com giz ou com lápis de coleção ou com uma pedrinha). 
4. Realizamos uma atividade relaxante para que o organismo voltasse ao estado original. 

PARA CASA 
Jogo do Equilibrista 
        O aluno deverá montar uma torre pegando uma garrafa pet, uma tampa de panela e terá que equlibrar vários 
pregadores de roupas. Ganha aquele que não deixar a tampa da panela cair. 
 
ENGLISH: SAS 
Thematic Unit: Vocabulary and song. 
Target of Knowledge: Learning and Playing - Story time. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, revimos a história dos Three Little Pigs e realizamos uma atividade sobre. 

HOMEWORK 
1. Review! Relembre a história vista em sala de aula e assista ao vídeo Three Little Pigs | Bed time Stories. 

 

02/10/2021 SÁBADO 
 

Atenção: (02/10/2021) – Avaliação de 2ª Chamada. 
 
 

 “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

