
 
 

Do: Colégio Pro Campus Criança. 
Para: Senhores Pais/Responsáveis. 
Ref.: Agenda Semanal – 7ª SEMANA – 

15/11

FERIADO: DIA DA PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA
 

16/11

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16: 

1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, página 148, do livro de
2. Instigamos a curiosidade das crianças através de questionamentos com base na imagem apresentada na página 
149, do livro de Língua Portuguesa. 
3. Criamos um momento lúdico para que os alunos levantassem suas hipóteses sobre o desenho animado em 
questão. 
4. Assistimos ao vídeo Chapeuzinho Vermelho 2
https://www.youtube.com/watch?v=mX-rQ594DBo
5. Orientamos a responderem à atividade proposta nas páginas 150 e 151, do livro de 
seguida, fizemos a correção da atividade de classe.
6. Explicamos a tarefa de casa.  

1. Analise as imagens das páginas 154 e
questionamentos sobre as mesmas, na página 155.
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números / Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 4: 
ímpares / Tabelas e gráficos para organizar as informações. 

1. Realizamos a socialização da tarefa de casa do dia 11/11 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.
2. Explicamos sobre números pares e ímpares, por meio de slides expositivos. 
3. Exploramos em slide a sequência numérica, destacamos os números pares e impares na sequência. 
4. Realizamos a tarefa de classe aAtividade 04,
Aprendizagem.  
5. Apresentamos o vídeo: TABELAS E GRÁFICOS 
6. Explicamos sobre gráficos de setores por meio de slide expositivo. 
7. Explicamos a tarefa de casa.  

1. Responda à Atividade 15, nas páginas 38 a 39, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.
 
NATUREZA E SOCIEDADE 
Unidade Temática: Mundo pessoal: eu, meu grupo social e meu tempo. 
Objeto de Conhecimento: Unidade 04: 
Todo mundo festejando junto.  

GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 
COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 

 1º Ano do Ensino Fundamental. 
 

15/11/2021 SEGUNDA-FEIRA 
 

NÃO HAVERÁ AULA. 
FERIADO: DIA DA PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA 

16/11/2021 TERÇA-FEIRA 
 

Objeto de Conhecimento: Capítulo 16: O fantástico mundo do “Era uma vez” –Leitura/escuta 
PARA CLASSE 

Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, página 148, do livro de Língua Portuguesa
Instigamos a curiosidade das crianças através de questionamentos com base na imagem apresentada na página 

to lúdico para que os alunos levantassem suas hipóteses sobre o desenho animado em 

Chapeuzinho Vermelho 2, disponível no link indicado no livro. 
rQ594DBo 

Orientamos a responderem à atividade proposta nas páginas 150 e 151, do livro de 
seguida, fizemos a correção da atividade de classe. 

PARA CASA 
1. Analise as imagens das páginas 154 e 155 do livro de Língua Portuguesa e, em seguida, responda aos 
questionamentos sobre as mesmas, na página 155. 

 
Objeto de Conhecimento: Unidade 4: Relacionando ideias / Capítulo 16: O dinheiro e você / Números pares e 
ímpares / Tabelas e gráficos para organizar as informações.  

PARA CLASSE 
da tarefa de casa do dia 11/11 - Atividade 19, questões 04 a 07, nas páginas 47 e 48, do 

Pedagógicas de Aprendizagem. 
Explicamos sobre números pares e ímpares, por meio de slides expositivos.  
Exploramos em slide a sequência numérica, destacamos os números pares e impares na sequência. 

Atividade 04,nas páginas 12 a 14, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 

TABELAS E GRÁFICOS – Oque são?https://www.youtube.com/watch?v=Kwt92IO6DPs
Explicamos sobre gráficos de setores por meio de slide expositivo.  

PARA CASA 
nas páginas 38 a 39, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.

do pessoal: eu, meu grupo social e meu tempo.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 04: Os ciclos da natureza / Capítulo 16: Vamos festejar! / As festas em família / 

PARA CLASSE 

 

Leitura/escuta – Pintando histórias. 

Língua Portuguesa. 
Instigamos a curiosidade das crianças através de questionamentos com base na imagem apresentada na página 

to lúdico para que os alunos levantassem suas hipóteses sobre o desenho animado em 

, disponível no link indicado no livro. 

Orientamos a responderem à atividade proposta nas páginas 150 e 151, do livro de Língua Portuguesa e, em 

e, em seguida, responda aos 

O dinheiro e você / Números pares e 

, questões 04 a 07, nas páginas 47 e 48, do 

Exploramos em slide a sequência numérica, destacamos os números pares e impares na sequência.  
2 a 14, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 

https://www.youtube.com/watch?v=Kwt92IO6DPs 

nas páginas 38 a 39, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 

Vamos festejar! / As festas em família / 



1. Fizemos a socialização da tarefa de casa do dia 11/11 - Atividade 09, nas páginas 22 e 23 (questões 01 a 04), do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Fizemos o estudo dos textos nas páginas 104 e 105 / 107 do livro.  
3. Realizamos a proposta de tarefa da página 104 nas Anotações do Caderno de Atividades pedagógicas de 
Aprendizagem.  
4. Realizamos coletivamente as questões 01 e 02, da página 107 do livro.  
5. Construímos um cartaz coletivo com mensagens e desenhos de homenagem aos professores. 
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à página 106 do livro. 
 
ENGLISH:OXFORD 
Thematic Unit: Sound and Speaking. 
Target ofKnowledge:Review. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, aprendemos sobre partes da casa e revisamos furniture. Depois, realizamos atividades no Class 
Bookpage 91 e Activity Bookpage 69. 

HOMEWORK 
1. Class Book (página 109): Acesse à plataforma da Oxford (brightideas.oxfordonlinepractice.com) e ouça ao 
áudio 169 para colorir de acordo com o que for dito. 

 
17/11/2021 QUARTA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA - (AULA DE APROFUNDAMENTO DE LEITURA E ESCRITA) 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Análise linguística/semiótica – Trabalhando com leitura e escrita / Estudando Adjetivos. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, trabalhamos o processo de desenvolvimento de leitura e escrita. 
2. Realizamos uma atividade impressa, abordado a escrita e oralidade. 
3. Fizemos uma revisão sobre adjetivos e explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 18, nas páginas 44 e 45, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 4: Relacionando ideias / Capítulo 16: O dinheiro e você / Compreendendo o 
número: ordem e sequência numérica.  

PARA CLASSE 
1. Realizamos a socialização da tarefa de casa do dia 16/11 - Atividade 15, nas páginas 38 a 39, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Revisamos sobre ordem e sequência numérica por meio de slide expositivo.  
3. Aplicamos a tarefa de classe – a Atividade 20,nas páginas 49 a 51, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem.  
4. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 21, (somente as questões 01 a 03), nas páginas 52 e 53, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
FORMAÇÃO 
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais. 
Objeto de Conhecimento: Show das profissões – Programa Pleno – Projeto 04.  

PARA CLASSE 
1. Socializamos a tarefa de casa no Caderno de Projetos – 19 da Revista no Caderno de Projetos - Objeto ou uma 
foto que lembre a profissão escolhida por você. 



2. As crianças fizeram a apresentação das profissões escolhidas e instigamos a fala deles por meio de 
questionamentos orais:  

 Qual a profissão que você escolheu? 
 Por que você escolheu essa profissão? 
 Por que você acha que ela é importante? 

3. Fizemos registros nas páginas 20 a 23 da Revista e refletimos sobre a proposta do projeto.  
PARA CASA 

1. Finalizamos o Projeto 04 - Show das profissões- Programa Pleno. 
2. Não há tarefa para casa. 
 
ENGLISH:OXFORD 
Thematic Unit: Vocabulary. 
Target ofKnowledge:Review. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, fizemos o mini book da Unidade 8 e respondemos às páginas 105 e 106 – Activity Book. 

HOMEWORK 
1. Class Book (página 99): Procure pelas imagens enumeradas na cor laranja e escreva as palavras correspondentes 
aos números nos locais indicados. 
 

18/11/2021 QUINTA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 16: O fantástico mundo do “Era uma vez” –Leitura/escuta –Trabalhando o texto. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa da aula anterior, página 155 do livro de Língua Portuguesa / 
Atividade 18, páginas 44 e 45, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Orientamos a turma a acompanharem a leitura do texto das páginas 156 e 157, do livro de Língua Portuguesa e 
convidamos alguns alunos para a leitura compartilhada. 
3. Realizamos atividade de classe nas páginas deAnotações, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
4. Trabalhamos a seção Para Relembrar, nas páginas 158 e 159, do livro de Língua Portuguesa.  
5. Socializamos a tarefa de casa de redação, páginas 152 e 153, do livro de Língua Portuguesa. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Estude para a avaliação. 
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 4: Relacionando ideias / Capítulo 14: Relação entre número e quantidade / 
Adição e subtração / Dezena dúzia e meia dúzia / Capítulo 16: O dinheiro e você / Compreendendo o número: ordem e 
sequência numérica.  

PARA CLASSE 
1. Realizamos a socialização da tarefa de casa do dia 17/11 - Atividade 21, (somente as questões 01 a 03), nas 
páginas 52 e 53, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Fizemos uma retomada do capítulo 14 do livro, explorando os conteúdos: Relação entre número e quantidade / 
Adição e subtração / Dezena dúzia e meia dúzia / dobro e metade.  
3. Aplicamos a tarefa de casa – a Atividade 21, (as questões 04 a 06), na página 54, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Atividade no AppPadlet!  
a)  Resolva as situações-problema apresentadas no AppPadlet, nas Anotações do Caderno de Atividade 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
b) Adicione as respostas de cada situação-problema no AppPadlet,na coluna com seu nome e uma foto sua realizando 
a atividade. Vai ser legal! 



 
NATUREZA E SOCIEDADE  
Unidade Temática: Vida e Evolução.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 04: Os ciclos da natureza / Capítulo 14: Acontecimentos que se repetem / 
Capítulo 15: Os bichos e a natureza / O dia a dia dos animais / Animais que dormem muito / Capítulo 16: Vamos 
festejar! 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula realizando um momento de acolhida. 
2. Socializamos a tarefa de casa do dia 16/11 - página 106 do livro. 
3. Fizemos uma retomada dos capítulos 14 a 16, explorando as seções Para Relembrar- páginas 74 e 75 / 88 e 89 / 
108 e 109 do livro. 
4. Apresentamos o vídeo educativo:Festas populares do Brasilhttps://www.youtube.com/watch?v=-KN9m65xv9o 
5. Realizamos a tarefa de classe nas Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  

PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa. Estude para a Avaliação Bimestral.  
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Vocabulary. 
Target of knowledge: Unit review. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, revisamos o vocabulário e realizamos atividade no Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem páginas 15, e Activity Book página 16. 

HOMEWORK 
1. Caderno de Atividades Pedagógicas (página 16): escreva as suas palavras favoritas da página na caixinha. 
 

19/11/2021 SEXTA-FEIRA 
 

LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES 
Campo de Atuação:Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – Produção de Livro Digital. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, produção no ANEXO, páginas 18 e 19, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem 
2. Continuamos a produção do Livro de Digital. 
3. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Não há tarefa. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 4: Relacionando ideias / Capítulo 15: Reconhecendo os sólidos geométricos e 
localizando os objetos.  

PARA CLASSE 
1. Realizamos a socialização da tarefa de casa do dia 18/11 – socialização dos Padlets. 
2. Fizemos uma retomada do capítulo 15: Reconhecendo os sólidos geométricos e localizando os objetos, por meio de 
slides expositivos.  
3. Apresentamos os sólidos geométricos e trabalhamos as características. 
4. Fizemos uma atividade interativa por meio de slides de identificação dos sólidos geométricos. 

PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa. Estude para a Avaliação Bimestral.  
 
PROGRAMAÇÃO  
Unidade Temática: Linguagens Tecnológicas e Digitais. 
Objeto de Conhecimento: Criando uma sequência de comando.  

PARA CLASSE 
1. Cumprimentamos os alunos e anotamos a presença dos participantes. 



2. Explicamos como acessar no App CodesparkAcademy à opção:CRIA – Novo – Criar história.  
3. Explicamos que é possível escolher uma história e criar uma sequência de comando para o personagem. 
4. Revisamos os comandos estudados nas aulas de programação. 
5. Explicamos a finalidade dos comandos estudados e criamos uma nova história. 

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

PARA CLASSE 
1.Iniciamos a nossa aula orientando como alongar a musculatura através de diferentes exercícios de alongamento, 
2. Realizamos com as crianças, um Aquecimento rítmico. 
3. Realizamos aatividade do Pico Picolé. 
4. Realizamos a atividade relaxante para que o organismo volte ao estado original. 

PARA CASA 
1. Lançamos o desafio: 
Vista a sua farda e realize os jogos a seguir, peça ao seu orientador para filmar e poste nas redes sociais e marque a 
nossa escola: @colegioprocampus / #colegioprocampuscriança / #fiqueemcasa / #educacaofisicaemcasa.  
 
Jogo da garrafa na cintura 

 O aluno deverá pegar um barbante e amarrar na tampa de uma garrafa e depois amarrar a outra ponta na sua 
cintura, você deverá saltar e fazer a garrafinha em pé. 
 
ENGLISH:SAS  
Thematic Unit: Vocabulary. 
Target of Knowledge: Review. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, realizamos atividade no Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – página 17 e 18. 

HOMEWORK 
1. Study for your test. 

 
“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 institucionalprocampus@procampus.com.brou pelo telefone (86) 2106-0606. 


