
GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 
COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 

 
 
 

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

 
 

02/08/2022 TERÇA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 11 – Vamos brincar de poesia? – Leitura/ escuta – Trabalhando o texto. 

PARA CLASSE 
1. Orientamos os alunos a abrirem o livro de Língua Portuguesa nas páginas 08 e 09 para explorarmos a abertura da 
unidade 3. 
2. Criamos um momento lúdico para que os alunos expressassem suas opiniões sobre o gênero textual trabalhado em 
sala. 
3. Desenvolvemos as atividades propostas nas páginas 10 a 13 do livro e, em seguida, fizemos a autocorreção da 
atividade de classe. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 14 e 16 do livro de Língua Portuguesa. 
                               

MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 3 – Compreendendo o Número / Capítulo 11 - Resolver Problemas é divertido/ 
Enigmas matemáticos / Cálculos do campo aditivo.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a rotina de acolhimento e cantamos uma canção de bom dia/boa tarde - Coração Palpita - Mude o 
Pensamento - https://www.youtube.com/watch?v=fXwKOzNb2P4 
2. Conversamos sobre a mensagem da canção e fizemos uma oração.  
3. Explicamos o conteúdo sobre enigmas matemáticos e resolução de problemas usando slides e as situações-problema 
do livro e exploramos as páginas 12 e 13 do livro.  
4. Instigamos as crianças para que pudessem responder oralmente aos enigmas matemáticos das páginas 12 e 13 do 
livro.  
5. Exibimos o vídeo – Adição - 1º ano - https://www.youtube.com/watch?v=v_f4pdIpIRU 
6. Apresentamos slides de fixação e aprofundamento e realizamos uma dinâmica com desafios de adição, usando a 
caixinha de cálculos para resolvê-los.  
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Jogo da Trilha de Cores! Recorte o material do Anexo 01 (páginas 137 a 145 do livro), com ajuda de um adulto. Cole 
a trilha e, em seguida, coloque todo material do joguinho em um envelope e traga na aula do dia 03/08/2022. 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Unidade Temática: Mundo pessoal: eu, meu grupo social e meu tempo / Mundo do trabalho.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 03 – As pessoas e o trabalho / Capítulo 11 – As profissões. 

PARA CLASSE 
1. Exploramos as páginas 08 e 09 do livro, analisando os textos e imagens dessas páginas. 
2. Apresentamos o tema profissões por meio de slides expositivos e questionamos as crianças sobre as diferentes 
profissões que elas conhecem e qual a importância desses profissionais. 
3. Analisamos as páginas de abertura do capítulo 11 do livro, páginas 10 e 11, em seguida, exploramos o trocando 
ideias.  
4. Fizemos o estudo do texto da página 12 do livro e apresentamos mais informações sobre as profissões em slides. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fXwKOzNb2P4
https://www.youtube.com/watch?v=v_f4pdIpIRU


5. Realizamos a tarefa de classe na página 13 do livro coletivamente.  
6. Exibimos o vídeo – PROFISSÕES – e fizemos desenhos em folha avulsa sobre as profissões: O que você vai ser 
quando crescer? https://www.youtube.com/watch?v=NyJSZkIIYaM 
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 14 e 15 do livro. 
 

ENGLISH: OXFORD 

Thematic Unit: Vocabulary and song. 
Target of Knowledge: What Do We Eat? Fish, meat, juice, milk, eggs, pasta, rice, bread, sandwiches and cheese. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, iniciamos a unidade 5 (What Do We Eat?) e aprendemos sobre os diferentes tipos de comidas. 
Estudamos as páginas 50, 51 e 52 (Class Book) e respondemos à página 38 do Activity Book. 

HOMEWORK 
1.  No YouTube, assista ao vídeo Fun Food Chant e relembre algumas comidas vistas na aula de hoje. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=y6MM_21MH08&t=3s 
 

03/08/2022 QUARTA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura e escuta – Entendendo o texto 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, páginas 14 e 16, do livro de Língua Portuguesa. 
2. Realizamos a releitura das páginas 11 a 13 do livro para explorarmos o texto apresentado. 
3. Refletimos sobre as situações negativas vividas no dia a dia dando espaço para que as crianças pudessem se 
expressar. 
4. Promovemos a resolução da atividade da página 15 do livro de Língua Portuguesa e, em seguida, realizamos a 
autocorreção da mesma. 
5. Explicamos a atividade de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 5 e 6 do livro de Leitura e Escrita. 
                                

MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 3 – Compreendendo o Número / Capítulo 11 - Resolver Problemas é divertido/ 
Enigmas matemáticos / Cálculos do campo aditivo e subtrativo.  

PARA CLASSE 
1. Exploramos o jogo da Trilha de Cores que foi recortado na tarefa de casa do dia 02/08. 
2. Fizemos a leitura explicativa do jogo na página 15 do livro e realizamos algumas rodadas de forma coletiva.  
3. Fizemos a tarefa de classe nas páginas 16 e 17 do livro, explorando os conceitos de sequência numérica e de adição 
e subtração.  
4. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 18 e 19 do livro. 
 

FORMAÇÃO 
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais. 
Objeto de Conhecimento: Organização: organizando o tempo de cada coisa.  

PARA CLASSE 
1. Apresentamos para os alunos o vídeo Bob Zoom – Organização - Vídeo Musical Infantil Oficial -  
https://www.youtube.com/watch?v=9A2dIL2bF9w.  
2. Após a exibição do vídeo acolhemos as falas das crianças a respeito do tema. 
3. Questionamos para as crianças: O que é ser organizado? – e abrimos espaço para escuta.  
4. Explicamos o conceito de organização e desorganização para as crianças através de slides expositivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=NyJSZkIIYaM
https://www.youtube.com/watch?v=y6MM_21MH08&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=9A2dIL2bF9w


5. Realizamos a tarefa de classe - Atividade 01, questões 01 e 02, nas páginas 07 e 08, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem.  
6.  Explicamos a atividade de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 01, questão 03, na página 09, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.   
 

PROGRAMAÇÃO 
Unidade Temática: Linguagens Tecnológicas e Digitais. 
Objeto de Conhecimento: Revisando os recursos e comandos do Aplicativo de Programação.  

PARA CLASSE 
1. Cumprimentamos os alunos e anotamos a presença dos participantes.  
2. Explicamos como acessar o App Kahoot para realizar o Quiz. 
3. Realizamos a atividade sobre os recursos dos aplicativos de programação e os conceitos estudados. 
4. Refletimos sobre os principais conteúdos abordados nas perguntas do Quiz. 
5. Explicamos duas fases do App Code Spark Academy. 

PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa. 
 

ENGLISH: OXFORD 

Thematic Unit: Vocabulary and song. 
Target of Knowledge: What Do We Eat? Fish, meat, juice, milk, eggs, pasta, rice, bread, sandwiches and cheese. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, relembramos as comidas estudadas na aula anterior (Class Book – página 52). Depois, respondemos 
à página 39 do Activity Book. 

HOMEWORK 
1.  Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem: Nas páginas de desenho, desenhe e escreva em inglês o 
nome da sua comida favorita. 
 

04/08/2022 QUINTA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Análise linguística/semiótica –Trabalhando com LH e CH. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, páginas 5 e 6, do livro de Leitura e Escrita. 
2. Discutimos sobre o caráter lúdico e fantástico dos textos literários, comentando a respeito do que podemos imaginar 
através da leitura. 
3. Relembramos ainda sobre o uso da letra H, conferindo as mudanças que podem ocorrer com a sua escrita. 
4. Promovemos a realização da atividade das páginas 17 a 19 do livro de Língua Portuguesa. 
5. Fizemos a autocorreção da atividade de classe. 
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 20 e 21 do livro de Língua Portuguesa. 
                       

MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 3 – Compreendendo o Número / Capítulo 11 - Resolver Problemas é divertido/ 
Enigmas matemáticos / Cálculos do campo aditivo e subtrativo / Contagem de 2 em 2 e 5 em 5. 

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 03/08 - páginas 18 e 19 do livro. 
2. Explicamos, por meio de slides, a contagem de 2 em 2 e 5 em 5 e fizemos alguns exemplos coletivamente.  
3. Retomamos o estudo das operações do campo aditivo e subtrativo, explorando por meio de slides exemplos e 
situações-problemas.  
4. Explicamos a tarefa de classe nas páginas 20 e 21 do livro e adicionamos e subtraímos quantidades usando o 
raciocínio lógico matemático.  



5. Fizemos a correção coletiva da tarefa de classe. 
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à página 22 do livro. 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 
Unidade Temática: Mundo pessoal: eu, meu grupo social e meu tempo / Mundo do trabalho.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 03 – As pessoas e o trabalho / Capítulo 11 – As profissões / As pessoas e as 
profissões.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 02/08 - páginas 14 e 15 do livro e compartilhamos as informações 
da pesquisa.  
2. Fizemos o estudo do texto da página 16 do livro, em seguida, apresentamos em slides imagens de profissões do 
passado.  
3. Questionamos a turminha sobre possíveis profissões do futuro e fizemos uma roda de conversa sobre o tema. 
4. Realizamos a tarefa de classe na página 17 do livro. 
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Padlet das profissões! Qual a profissão do papai ou da mamãe? Pesquise e insira no Padlet a imagem da 
profissão e escreva uma legenda explicativa com o nome da profissão e o trabalho realizado pelo profissional. 
2. Recorte o Anexo 01 (páginas 107 a 109 do livro) com ajuda de um adulto. Cole as imagens recortadas nas páginas 
10 e 11 do livro, montando o quebra-cabeça das profissões. 
 

ENGLISH: OXFORD 

Thematic Unit: Grammar. 
Target of Knowledge: What Do We Eat? Breakfast, lunch and dinner. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, aprendemos as palavras breakfast, lunch e dinner. Depois, respondemos à página 53 do Class Book 
e desenhamos algumas comidas no Caderno de Atividades Pedagógicas. 

HOMEWORK 
1.  Make a poster! Em uma folha, faça um pôster com diferentes tipos de comidas e leve para a próxima aula para 
explorarmos na próxima aula. 

Observação: trazer os livros da Oxford para a aula de amanhã. 
 
 

05/08/2022 SEXTA-FEIRA 
 

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

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, conhecemos um pouco mais sobre o gênero textual poema. 
2. Fizemos a releitura do texto da página 22 do livro de Língua Portuguesa. 
3. Comentamos sobre a estrutura do poema levando em consideração os elementos que fazem parte desse tipo de texto. 
4. Resgatamos as situações apresentadas no texto através de questionamentos. 
5. Realizamos a atividade proposta na página 24 do livro de Língua Portuguesa, no Anexo 1 (página 151), do mesmo. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Escolha um tema de sua preferência e produza um poema, com duas estrofes, cada estrofe com quatro versos, na 
página 13, do livro de Produção Textual. 
 

MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 3 – Compreendendo o Número / Capítulo 11 - Resolver Problemas é divertido/ 
Enigmas matemáticos / Cálculos do campo aditivo e subtrativo / Reta numerada. 



PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 04/08 - página 22 do livro. 
2. Exibimos o vídeo - Matemática: reta numérica e socializamos as informações.  
https://www.youtube.com/watch?v=xfftTzFCfOI 
3. Explicamos sobre o uso da reta numerada para localização de números numa sequência numérica, por meio de slides 
expositivos.  
4. Exploramos as páginas 23 e 24 do livro, explicando a tarefa de classe e demos um tempo para que realizassem as 
questões propostas nestas páginas.  
5. Fizemos ditado dos numerais, conforme sugere questões 2 e 3, página 24 do livro.  
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 29, 30 e 31 do livro. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Unidade Temática: Jogos e Brincadeiras. 
Objeto de Conhecimento: Alongamento / Aquecimento / Relaxamento / Desafio. 

PARA CLASSE 
1. Recreação para as meninas e os meninos.  
PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa. 
 

ENGLISH: SAS  
Thematic Unit: Grammar. 
Target of Knowledge: What Do We Eat? Fish, bread, rice, sandwiches, pasta, meat and eggs. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, vimos os pôsteres produzidos pelos alunos e exploramos o vocabulário deles. Depois, respondemos 
à página 40 do Activity Book. 

HOMEWORK 
1.  Acesse a Plataforma Oxford (https://brightideas.oxfordonlinepractice.com/) e clique na Unit 5. Selecione Vocabulary 
and Song e responda às Activities 1, 2 e 3. 
 

 
 

 “A Paz está na boa Educação.” 
 

 
Caso tenham alguma dúvida, 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. 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xfftTzFCfOI
https://brightideas.oxfordonlinepractice.com/
mailto:procampus@procampus.com.br

