
GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 
COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 

 
 
 

Do: Colégio Pro Campus Criança. 
Para: Senhores Pais/Responsáveis. 
Ref.: Agenda Semanal – 9ª SEMANA – 3º Ano do Ensino Fundamental. 

 

27/09/2021 SEGUNDA-FEIRA 
 

 Avaliação Oral de Inglês 
 

 Avaliação Bimestral de Geografia 
 
Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos)  
Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 
Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 7h10 às 8h45,com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta Avaliação 
estará disponibilizada no Aplicativo dia 24/09, a partir das 14h). Data da entrega da Avaliação na escola, até as 17h30 
do dia 01/10/2021. 
 
Livro 03 de Geografia 
Unidade 03 – A vida e a natureza.  

 Capítulo 11: De onde vêm as coisas? – páginas106 a 107 / 109 e 110 / 112 e 113 do livro.  
 Capítulo 12: De gota em gota – páginas 116 a 118 / 120, 122 e 123 / 126 e 127 do livro.  
 Capítulo 13: O chão da Terra – páginas130, 132 a 134 / 137 a 139 / 142 e 143 do livro. 

Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 01 e 02.  
 
LÍNGUA PORTUGUESA 2 / SEBRAE 
SEBRAE – JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS – Encontro 02. 
Unidade Temática: Empreendedorismo e Educação Financeira.  
Objeto de Conhecimento: Oficina de brinquedos ecológicos – Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). 
PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula com uma canção animada - O Circo: https://www.youtube.com/watch?v=emxbXiUZ1i0 
2. Exploramos as páginas 19 e 20 do livro, estimulando a interação e a comunicação dos alunos, com foco na diversão.  
3. Levamos os alunos ao pátio da escola e brincamos de “Boca de Forno”,na qual eles realizaram alguns comandos 
ditados pela professora. 
4. Fizemos a primeira “Oficina de Brinquedos Ecológico” – montamos “um caminhãozinho” (página 33 do livro).  
5. Iniciamos o encontro 2, explorando a temática: Cada um se diverte como pode e do jeito que sabe.  
6. Organizamos uma pesquisa coletiva na turma e anotamos os dados nas tabelas das páginas 23 a 28 do livro.  
7. Consultamos as tabelas e registramos as preferências das crianças do 3º ano em relação à diversão, na página 29 
do livro.  
8. Fizemos um momento de conversa alunos e professor, deixamos que eles registrassem suas sugestões de 
brinquedos e sugerimos outras opções de brinquedos – registros na página 21 do livro.  
9. Apresentamos a caixa de materiais, onde serão guardados os brinquedos que eles irão produzir nas oficinas. 
10. Apresentamos o vídeo: Um plano para salvar o planeta – Turma da Mônica - 
https://www.youtube.com/watch?v=dCOOWSbe6Ig&ab_channel=GabrielPenna - PARA CASA 
1. Traga para próxima aula (28/09, terça-feira) – um brinquedo artesanal que você tenha em casa.  Se não tiver, não 
precisa comprar. 
Sugestões: pião, carrinho de madeira, pega varetas, pipas... 
2. Traga, também, revistas velhas, jornais e panfletos de supermercado para recorte. Entregue à professora da 
turma. Usaremos esse material nas próximas atividades.  
 
PROGRAMAÇÃO 
Unidade Temática: Linguagens Tecnológicas e Digitais.  
Objeto de Conhecimento: App Pages – Inserindo uma gravação no documento.  

PARA CLASSE 

https://www.youtube.com/watch?v=emxbXiUZ1i0
https://www.youtube.com/watch?v=dCOOWSbe6Ig&ab_channel=GabrielPenna


1. Cumprimentamos os alunos e anotamos a presença dos participantes. 
2. Apresentamos os modelos de documentos do App Pages. 
3. Continuamos a atividade criando um lindo cartão. 
4. Explicamos como inserir uma imagem no documento do Pages. 
5. Explicamos como inserir uma gravação no documento do Pages.  

PARA CASA 
1. Não há tarefa de casa.  

 

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 9h55 às 10h40, 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 3de Língua Portuguesa 
Unidade 03 – As riquezas da Língua Portuguesa: (páginas 45 e 46) 
Gênero textual:Miniconto 

 Característica do gênero; 
 Leitura e interpretação; 
 Produção Textual. 

Livro de Práticas de Produção Textual – (páginas 41 e 42) 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 03 e 04. 
 

 Avaliação Bimestral de Ciências 
 
Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 
Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 7h10 às 8h45,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 03 de Ciências 
Unidade 03 – A terra e o céu.  

 Capítulo 11: O planeta Terra – páginas13 a 17, 22 e 23, 28 e 29 do livro. 
 Capítulo 12: O dia e a noite – páginas 34 a 39 / 42 / 49 e 50 do livro.  
 Capítulo 13: Lua, estrelas e planetas – páginas 56 / 59 a 62 / 66 e 67 / 70 a 73 do livro. 

Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 01 a 03.  
 
CIÊNCIAS/SEBRAE 
SEBRAE – JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS – Encontro 02. 
Unidade Temática: Empreendedorismo e Educação Financeira.  
Objeto de Conhecimento: Oficina de brinquedos ecológicos – Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos com um momento divertido de brincadeiras cantadas: Pisa no chiclete - 
https://www.youtube.com/watch?v=ZgS6p0vhv9k 
2. Fizemos a exposição dos brinquedos artesanais trazidos de casa, deixamos que as crianças falassem um pouco 
sobre o brinquedo trazido.  
3. Exploramos as páginas 30 a 32 do livro, fizemos uma lista de ideias para montar a oficina de brinquedos ecológicos.  
4. Explicamos sobre o Espaço da Sucata que foi montado na turma e orientamos sobre a contribuição das crianças 
para esse espaço. 
5. Reforçamos sobre o reaproveitamento de materiais que seriam jogados no lixo e que podem se transformar em 
brinquedos.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZgS6p0vhv9k


6. Na atividade “Abrindo a caixa de diversões” – contamos uma história sobre a importância da reciclagem usando 
fantoches.  

PARA CASA 
1. Construa um “fantoche de meia” e traga na aula do dia 29/09 – quarta-feira: 
Materiais necessários: 

 1 meia velha. 
 Botões para os olhos e boca. 
 Lã.  

Dica! Você pode substituir os botões por papel color set. Veja alguns modelos! Apostamos na sua criatividade!  
 
FORMAÇÃO 
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais. 
Objeto de Conhecimento: Construindo uma escola justa para todos – Programa Pleno - Projeto 03.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreçãoda tarefa da aula anterior: https://www.youtube.com/watch?v=PRAz9HrEK1c 

 O que uma criança pode ensinar ao adulto sobre injustiça? 
2.  Realizamos uma atividade prática de sensibilização. 
Com imagens, solicitamos que em duplas (chat) os alunos realizassem a leitura e analisassem as imagens e criassem 
um roteiro de entrevista (um seria o entrevistador e o outro o entrevistado). 
3. Seguimos o roteiro de entrevista: 

 O que é injustiça social para você? 
 O que essa imagem representa? 
 Se pudesse fazer diferente, o que você acrescentaria nessa imagem e retiraria? 

4. No Caderno de Projetos realizamos a proposta e socializamos a atividade. 
5. Finalizamos a aula com o vídeo: Igualdade Social: https://www.youtube.com/watch?v=1EyP5gTAzE4 

PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa. 
 

29/09/2021 QUARTA-FEIRA 
 

 

 Avaliação Oral de Inglês 
 

 Avaliação Bimestral de Língua Portuguesa 
 
Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos)  
Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 
Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 7h10 às 8h45, 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 
17h30do dia 01/10/2021. 
Livro 3 de Língua Portuguesa 
Unidade 3 – Descobertas a cada dia: (páginas 54 a 67 / 72 a 75 / 86 a 91 / 98 a 99) 
Gênero Textual: Manual de texto instrucional 

 Leitura, interpretação textual e características; 
 O emprego da letra H e os dígrafos; 
 Encontro Consonantal; 
 Pontuação: ponto final, exclamação e interrogação; 
 Tipos de frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; 
 Verbo no imperativo. 

Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 03, 04, 05 e 06. 

 
HISTÓRIA/GEOGRAFIA-SEBRAE  
SEBRAE – JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS – Encontro 02. 
Unidade Temática: Empreendedorismo e Educação Financeira.  
Objeto de Conhecimento: Oficina de brinquedos ecológicos – Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). 

PARA CLASSE 

https://www.youtube.com/watch?v=PRAz9HrEK1c
https://www.youtube.com/watch?v=1EyP5gTAzE4


1. Iniciamos com um momento divertido de brincadeiras cantadas: A cobra não tem pé -
https://www.youtube.com/watch?v=8C170r-nl18 
2.  Brincamos com os fantoches de meia que as crianças confeccionaram em casa. 
3.  Exploramos as páginas 36 a 39 do livro. 
4.  Conversamos sobre os lugares de diversão na cidade. 
5.  Apresentamos, por meio de slides, alguns locais de diversão na cidade de Teresina.  
6.  Montamos dicas de diversão na cidade de Teresina. 
7.  Assistimos ao vídeo - Respeitável público - para que todos pudessem conhecer o local de diversão.  
https://www.youtube.com/watch?v=ixiMzEwqDeo 
8.  Em seguida, exploramos as propostas de atividade das páginas 40 e 41 do livro.  
9.  Confeccionamos máscaras com papel color set e fizemos um teatro de máscaras.  

PARA CASA 
1. Traga na aula do dia (01/10 – sexta-feira) os materiais abaixo relacionados: 

 2 Garrafas PET’s de 1 litro; 
 Fitas adesivas coloridas. 

 
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 aatividade 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 
 

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 
 

 Avaliação Bimestral de Matemática 
 

Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos)  
Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 
Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 7h10 às 8h45,com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta Avaliação 
estará disponibilizada no Aplicativo dia 29/09, a partir das 14h). Data da entrega da Avaliação na escola, até as 
17h30do dia 01/10/2021. 
Livro 03 de Matemática  
Unidade 03 – A Matemática questiona o mundo. 

 Capítulo 11:Para medir o mundo – páginas14 e 15 / 18 e 19 / 23, 28 a 30 / 34 e 35 do livro.  
 Capítulo 12:Muitas multiplicações – páginas 40 a 42 / 44 a 48 / 53 a 55 do livro.  
 Capítulo 13: Qual é a massa? – páginas 58 a 67 / 71 a 75 do livro.  

Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 01 a 04.  
 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 14: De cabeça para baixo – Leitura / escuta – Estudando Poema Visual. 

PARA CLASSE 

https://www.youtube.com/watch?v=8C170r-nl18
https://www.youtube.com/watch?v=ixiMzEwqDeo


1. Na aula de hoje, estudamos o gênero textual poema visual, trabalhando conceito, características e estrutura 
adequada a esse gênero. 
2. Analisamos exemplos de poemas visuais apresentados. 
3. Respondemos às questões 1 a 4 propostas nas páginas 94 e 95, do livro de Língua Portuguesa. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Observe as informações que você colocou nas seções Planejando o texto e Escrevendo o texto, páginas 94 e 95, 
do livro de Língua Portuguesa e, em seguida, realize a proposta da seção Editando o texto, no Anexo 4 (página 
157), do mesmo. 
 
CIÊNCIAS/SEBRAE 
SEBRAE – JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS – Encontro 01. 
Unidade Temática: Empreendedorismo e Educação Financeira.  
Objeto de Conhecimento: Oficina de brinquedos ecológicos – Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula com a canção: Amarelinha – https://www.youtube.com/watch?v=XA6_cGt8KqM 
2. Levamos as crianças ao “espaço de convivência” da escola para brincarmos de amarelinha. 
3. Exploramos as páginas 42 a 47 do livro, resolvendo coletivamente as atividades.  
4. Identificamos brincadeiras do passado e relacionamos algumas brincadeiras modernas.  

PARA CASA 
1.  Traga na aula do dia (01/10 – sexta-feira) os materiais abaixo relacionados: 
 2 Garrafas PET’s de 1 litro; 
 Fitas adesivas coloridas. 

 
ARTE 
Unidade Temática: Artes Visuais.  
Objeto de Conhecimento – O Que a arte quer dizer? – Capítulo 9: Quem sou eu? 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula dando bom dia/ boa tarde e anotando o nome dos participantes. 
2. Fizemos a apresentação dos trabalhos de pinturas de tela “Autorretrato” com o tema “Quem sou eu?” e leitura 
individual da legenda contado como se veem e como escolhem ser visto pelo público. 
Local: Espaço de arte 
Horário: da aula! 
Data:29/09/2021 

PARA CASA 
1. Chegou a hora de você fazer uma selfie! Nela você deve demonstrar sua personalidade. Siga os passos da página 
109 do livro. E envie para o Padlet da sua turma composta no App da Escola. Você vai dar um show de personalidade! 
 

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. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 15: Quais são os meus direitos? – Leitura / escuta – Interpretando Carta de 
reclamação. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, fizemos a leitura da página de abertura do “Capítulo 15: Quais são os meus direitos?” – página 
100, do livro de Língua Portuguesa. 
2. Respondemos aos questionamentos da página 101 nas páginas de Anotações, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
3. Apresentamos para os alunos o conceito de Carta de reclamação e sua estrutura. 
4. Mostramos um exemplo de Carta de reclamação e fizemos algumas indagações sobre a mesma. 
5. Fizemos a leitura da carta de reclamação da página 102, do livro de Língua Portuguesa e respondemos à página 
103. 

https://www.youtube.com/watch?v=XA6_cGt8KqM


6. Assistimos ao vídeo 4° Ano – Carta de Reclamação (explicação) – disponível em: - 
https://www.youtube.com/watch?v=NHz8koUX6Dk 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 104 e 105, do livro de Língua Portuguesa. 

 

LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES 
Campo de Atuação: Artístico-literário.  
Objetos de Conhecimento: Leitura / escuta – Contação de história. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de Formando Leitores de hoje, socializamos a tarefa de casa, Atividade 03, nas páginas 11 a 13 do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Houve um momento da contação de história “As sete cabritinhas e o lobo” e discussão. 
3. Fizemos um resumo da história apresentada, nas páginas de Meia Pauta, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem e ilustramos. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Realize a leitura da história que foi escolhida e, em seguida, responda à Atividade 04, nas páginas14 a 16, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Formando Leitores. 
Atenção: O aluno, de turma remota, pode utilizar um livrinho que tenha em casa. 
 
HISTÓRIA/GEOGRAFIA-SEBRAE  
SEBRAE – JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS – Encontro 02. 
Unidade Temática: Empreendedorismo e Educação Financeira.  
Objeto de Conhecimento: Oficina de brinquedos ecológicos – Jovens Empreendedores Primeiros Passos 
(JEPP). 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos com um momento divertido de brincadeiras cantadas.  
2. Conversamos sobre os produtos que venderemos na Oficina e que brincadeiras poderão ser feitas, com base nas 
páginas 47 e 48 do livro.  
3. Fizemos a oficina de produção de Jogo de Argolas e fizemos um momento de brincadeira.  
4. Depois, brincamos do Jogo da Mímica – cada criança tirou uma ficha com o nome da brincadeira e fez a mímica 
para os colegas adivinharem qual é?  
5. Exploramos as páginas 50 a 52 do livro, realizando as atividades propostas. 

PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa. 
 

ENGLISH: SAS  
Thematic Unit: It’s my birthday 
Target of Knowledge: Chapter 14 - Learning expression like birthday party, cake, candles, ballons, pop corn. 

CLASS 
1. Iniciamos a aula com a “starting song” and “move your hip”. 
2. No Livro SAS – iniciamos a Unidade 4, Celebrating With Friends. 
3. Realizamos as atividades das páginas 134 a 139.  
4. Explicamos o homework das páginas 140 e 141. 

HOMEWORK 
1. Answer page 140 and 141 on SAS book  
 

 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=NHz8koUX6Dk
mailto:procampus@procampus.com.br

