
GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 
COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 

 
 
 

Do: Colégio Pro Campus Criança. 
Para: Senhores Pais/Responsáveis. 
Ref.: Agenda Semanal – 1ª SEMANA – 4º Ano do Ensino Fundamental. 

 

26/01/2022 QUARTA-FEIRA 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida cotidiana. 
Objeto de Conhecimento: Oralidade – Dinâmica de boas-vindas. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, houve um momento de acolhimento. 
2. Fizemos uma dinâmica de expectativas. 
3. Desenvolvemos uma atividade coletiva onde os alunos puderam socializar as expectativas para o ano de 2022. 

PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números. 
Objeto de Conhecimento: Acolhimento e Sondagem. 

PARA CLASSE 
1. Fizemos o momento retorno às aulas com a dinâmica – História Coletiva – onde todos participaram dando asas a 
sua imaginação. 
3. Apresentamos o vídeo musical - Amigos - Grandes Pequeninoshttps://www.youtube.com/watch?v=lLVn9LC2UsY 
4. Em seguida, fizemos o momento de dança com música para interação social das crianças.  
5. Numa roda de conversa, os alunos falaram dos seus anseios e sentimentos para um novo ano letivo. 
6. Relembramos através de slides as ideias básicas de números e operações.  
8. Aplicamos uma atividade de sondagem, por meio de slides que foi resolvida coletivamente.  

PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa. 
 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Vida e Evolução.  
Objeto de Conhecimento: Acolhimento e Sondagem / A importância do estudo da Ciência.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula dando as boas vindas aos educandos e desejando um novo ano com muita alegria e aprendizado. 
2. Conversamos com os educandos sobre a importância da Ciência na nossa vida cotidiana e apresentamos slides 
expositivos.  
3. Falamos sobre a importância da amizade na vida do ser humano e ouvimos as hipóteses dos alunos.  
4. Apresentamos slides com frases e imagens sobre amizade. Em seguida, construímos com as crianças “A árvore 
da amizade”.  

 Cada criança receberá um coração e escreverá o nome e uma mensagem/desejo para o ano de 2022, para colar 
na árvore e esta permanecerá na sala durante todo ano.  
5. Para encerrar, apresentamos a música Felicidade – Seu Jorge - e motivamos os alunos a falarem sobre a 
mensagem da música. 

 Seu Jorge - Felicidade (LyricVideo) - https://www.youtube.com/watch?v=Zm5V_b47IM8 
PARA CASA 

1. Não há tarefa para casa. 
 
ENGLISH: RECAPTURE 
Thematic Unit: Meeting you 
Target of Knowledge: Let me know you! Review: numbers, colors, greeting vocabulary, alphabet. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lLVn9LC2UsY
https://www.youtube.com/watch?v=Zm5V_b47IM8


CLASS 
1. Na aula de hoje, realizamos atividade dinâmica e revisamos vocabulário de numbers, colors, alphabet e greetings. 

HOMEWORK 
1.No homework. 
 

27/01/2022 QUINTA-FEIRA 
 

REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – Estudando o gênero diário. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, recapitulamos conceito e características do gênero diário. 
2. Analisamos as particularidades do gênero através das informações da Atividade de Retomada 01, páginas 05 e 
06, do Caderno de Atividades Pedagógicas e Aprendizagem. 
3. Realizamos a leitura coletiva do texto, páginas 07 e 08, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 

PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 01: Os números / Capítulo 01 – Os números e suas histórias / Sistema de 
numeração de outros povos.  

PARA CLASSE 
1. Exibimos o vídeo – História dos Números e socializamos as informações por meio de questionamentos orais: 

https://www.youtube.com/watch?v=lOQtxvgto-Y  

2. Apresentamos slides com o sistema de numeração egípcio e romano e destacamos a formação dos números por 

esses povos. 

3. Fizemos uma dinâmica de reconhecimento e formação de números usando os sistemas de numeração estudados 

com registro numa folha avulsa.  

4. Exploramos o texto da página 06 do livro de Atividades Suplementares – SAS e reforçamos sobre o sistema 

decimal de numeração.  

5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 06 e 07 (questões 01 e 02) do livro de Atividades Suplementares – SAS. 
 
HISTÓRIA 
Unidade Temática: Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. 
Objeto de Conhecimento: Unidade 01: Os primeiros seres humanos e seus ancestrais / Capítulo 1 – De onde 
vieram os seres humanos? /  

PARA CLASSE 
1. Apresentamos o vídeo: O Homem Pré-Histórico e Domínio do Fogo - A História da Civilização #01 - Idade da 
Pedra https://www.youtube.com/watch?v=dHbX3fY1LLE 
2. Fizemos perguntas sobre o vídeo, como os trajes, o que eles estão fazendo, sobre como eles se comunicam. 
3. Exploramos as páginas 12 e 13 do livro, com os alunos que nessa unidade estudaremos a Pré-história, como eles 
viviam e como obtemos informações desses tempos tão distantes. 
4. Exploramos as páginas 14 e 15 do livro, e discutimos as informações sobre a origem do homem.  
5. Discutimos o trocando ideias, ouvindo as hipóteses dos alunos.  
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Aula Invertida! Estude as páginas 16 e 17 do livro para participar da discussão na próxima aula dia 01/02. Bom 
estudo! 
 
GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Formas de representação e pensamento espacial. 

https://www.youtube.com/watch?v=lOQtxvgto-Y
https://www.youtube.com/watch?v=dHbX3fY1LLE


Objeto de Conhecimento: Unidade 01: Descobrindo o mundo ao seu redor / Capítulo 1 – Onde estou? / O que a 
Geografia estuda?  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula com as boas vindas e apresentação do material da disciplina.  
2. Fizemos questionamentos orais sobre a disciplina, sobre o que eles pensam que vão estudar no ano de 2022, 
dando ênfase a importância do estudo da Geografia. 
3. Assistimos ao vídeo: Conceitos da Geografia - O espaço geográfico.https://www.youtube.com/watch?v=CJ2-
cwp05t0 
4. Sistematizamos as informações do vídeo, por meio de slides expositivos.  
5. Exploramos as páginas 78 a 81 do livro, por meio de slides expositivos.  
6.  Realizamos a proposta do trocando ideias em roda de conversa.  
7. Assistimos ao vídeo: Conceitos Geográficos - Guilherme Durans (Clipe 
Oficial)https://www.youtube.com/watch?v=XwDpDc1p6V4 
8. Numa folha avulsa, ilustramos os conceitos geográficos estudados e fizemos exposição no mural da turma.  
9. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Aula Invertida! Estude as páginas 82 a 84 do livro para participar da discussão na próxima aula dia 01/02. Bom 
estudo! 

 
ARTE 
Unidade Temática:Teatro. 
Objeto de Conhecimento: O imaginário das culturas indígenas: criações e jogos a partir de mitos e lendas e a 
representação dos indígenas pela cultura urbana. – Unidade 1: A Arte e a cultura dos indígenas brasileiros. – 
Capítulo 01: Lendas e tradições indígenas representadas no Teatro. 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula dando boas-vindas com uma música instrumental indígena. 
2. Apresentamos a unidade observando as imagens de mulheres, encontros de etnias, adolescentes em escola 
indígena e um rapaz indígena fazendo pintura de rosto com ajuda do reflexo de um celular (nas páginas 10 e 11) com 
a pergunta: O que você sabe sobre os indígenas brasileiros?  
3. Observamos atentamente a cena do espetáculo “Cobra Norato”, peça de teatro de bonecos produzida pelo grupo 
Giramundo – páginas 12 e 13 do livro. 
4. Trocamos ideias propondo a turma que identifique elementos que representa essa cultura na cena. Analisamos o 
boneco como uma representação de um indígena pelos seus adornos e pinturas.  
5. Lemos e discutimos a versão do mito da Cobra Norato, destacamos com marca texto o nome dos personagens e 
suas caraterísticas – páginas 14 e 15 do livro.  
5. Exibimos um trecho do teatro de papel https://youtu.be/2MFjG0C7wsI, e comentamos o trabalho dos artistas 
plásticos que idealizaram o grupo Giramundo - Quadro Quem faz arte – página 16 do livro.  
6. Formamos grupos e distribuímos versões diferentes da história para apresentação do teatro de bonecos de papel 
na próxima aula. 

PARA CASA 
1. O Que você acha de construirmos nosso próprio teatro? Identifique os personagens e escolha quem vai representar 
cada um deles, por meio de bonecos de papel.  
2. Desenhe e pinte, na folha de papel sulfite, o personagem que você vai interpretar. Cole a folha num papel cartão e 
recorte o contorno do personagem. Introduza o palito entre o sulfite e o cartão.  
3. Combine como o seu grupo os cenários que irão desenhar (os locais onde se passam as cenas). Você e seu grupo 
vão dar um show de interpretação! 
 
ENGLISH:RECAPTURE 
Thematic Unit: Grammar -Past Simple 
Target of Knowledge: verbs in the past / regular verbs. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, faremos uma explicação sobre Past Simple e seus usos. 
2. Em seguida, vimos o vídeo: regular verbs and past  
simple: https://youtu.be/U4vWtysq-PA 
3. Por fim, realizamos a atividade de retomada 1. 

HOMEWORK 

https://www.youtube.com/watch?v=CJ2-cwp05t0
https://www.youtube.com/watch?v=CJ2-cwp05t0
https://www.youtube.com/watch?v=XwDpDc1p6V4
https://youtu.be/2MFjG0C7wsI
https://youtu.be/U4vWtysq-PA


1. No homework. 
 

28/01/2022 SEXTA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Análise linguística/semiótica – Substantivo comum e próprio. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, fizemos uma retomada sobre substantivos, onde os alunos puderam relembrar e formular um 
conceito. 
2. Trabalhamos a classificação do substantivo, através de explicações e exemplos. 
3. Assistimos ao vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ScMLOoFP92E e discutimos. 
4. Realizamos uma atividade no quadro, coletivamente. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Assista ao vídeo disponível no link abaixo, para discutirmos na próxima aula.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=K6uj0K4M8q4 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 01: Os números / Capítulo 01 - Os números e suas histórias / Sistema de 
numeração decimal.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 27/01 - páginas 06 e 07 (questões 01 e 02) do livro de 
Atividades Suplementares – SAS. 
2. Exibimos o vídeo educativo - Ordens e Classes dos Números e compartilhamos as informações:  
3. https://www.youtube.com/watch?v=KfOpxheNkjQ  
4. Estudamos o texto da página 07 do livro Atividades Suplementares – SAS, por meio de slides expositivos. 
5. Realizamos a tarefa de classe nas páginas 07 e 08 do livro de Atividades Suplementares – SAS – questões 01 a 
04. 
6. Realizamos o desafio com o App Kahoot, na Sala 3.0.  
7. Explicamos a tarefa de casa.   

PARA CASA 
1. Responda à página 09 (questões 05 a 07) do livro Atividades Suplementares – SAS. 

 

PROGRAMAÇÃO 
Unidade Temática: Linguagens Tecnológicas e Digitais.  
Objeto de Conhecimento: Acolhida com os alunos. 

PARA CLASSE 
1. Cumprimentamos os alunos e anotamos a presença dos participantes. 
2. Iniciamos a aula com a apresentação de um vídeo de boas-vindas. 
3. Realizamos a atividade de apresentação dos alunos. 
4. Utilizamos o aplicativo Foto. 
5. Espelhamos slides com a importância do pensamento computacional. 

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

CLASSE (ON-LINE) 
1.Iniciamos a nossa aula orientando como alongar a musculatura através de diferentes exercícios de alongamento. 
2. Realizamos com as crianças, um Aquecimento Musical.  
3. Realizamos aatividade de Volta ás aulas. 
4. Realizamos a atividade relaxante para que o organismo volte ao estado original. 

https://www.youtube.com/watch?v=ScMLOoFP92E
https://www.youtube.com/watch?v=KfOpxheNkjQ


CLASSE PRESENCIAL 
Projeto volta ás aulas. 
- Socialização 
- Atividades Recreativas 
- Jogos e brincadeiras. 

PARA CASA 
1.Não há tarefa para casa. 
 
ENGLISH: RECAPTURE 
Thematic Unit: Grammar - Past Simple.  
Target of Knowledge:  verbs in the past / regular verbs  

CLASS 
1. Na aula de hoje, retomamos o assunto da aula anterior, pastsimple. 
2. Em seguida, iniciamos a atividade de retomada. 

HOMEWORK 
1. No homework. 
 

 
 

    Mantenham contato conosco pelos seguintes meios de comunicação: whatsApp, SAP: (86) 
99579-3055,  COORDENAÇÃO: (86) 98877-4869, CANTINA: (86) 99801-8594 / e-mail institucional 
procampus@procampus.com.br ou pelo telefone (86) 2106-0606. 

 
 

 
 

 

“A Paz está na boa Educação.” 

 
 

mailto:procampus@procampus.com.br

