
COLÉGIO BRIGADEIRO NEWTON BRAGA
SUBDIVISÃO TÉCNICA DE PLANEJAMENTO DE AVALIAÇÃO – STPA

Semana de Rotina Remota
Período: 09 a 13 de novembro de 2020

1º ANO
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA

PROFESSORA: 2T Wilmene Hapuque Valente Gomes Santos TURMA: 101
Data/Dia da Semana Conteúdo

Segunda-feira
09/11/2020

AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
*Obs: Não haverá aula de Língua Portuguesa.

Quarta-feira
11/11/2020

 Ditado e leitura compartilhada  das palavras
do texto coletivo  “ A Lenda da mandioca”;

 Som nasal;
 Correção da Atividade do dia 09/11/2020.

Atividade Assíncrona

Leitura: curiosidades sobre a mandioca e seus
benefícios para a saúde, disponibilizado na
ferramenta tarefas, da  Plataforma MS  Teams.
Correção na próxima aula.

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
PROFESSORA: 2T Wilmene Hapuque Valente Gomes Santos TURMA: 101

Data/Dia da Semana Conteúdo

Terça-feira
10/11/2020

 Resolução de Situações-problemas
envolvendo ideias da adição.

Sexta-feira
13/11/2020

 Correções das atividades sobre situações –
problemas;

 Brincadeira “Bate  Monjolo no pilão”;
 Sistema Monetário(atividade em aula,

utilizando a garrafa Pet, dinheirinho e outros
recursos);

 Orientações disponibilizadas na  Plataforma
MS Teams.

Atividade Assíncrona
Registro de resolução das situações-
problemas, em Word, envolvendo ideias da
adição, disponibilizado em Tarefas, da
Plataforma MS Teams. Entrega na próxima
aula.

COMPONENTE CURRICULAR: INTEGRADAS
(HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS)

PROFESSORA: 2T Wilmene Hapuque Valente Gomes Santos TURMA: 101



Data/Dia da Semana Conteúdo

Teça-feira
10/11/2020

Projeto CBNB “ Faço parte dessa história”-
Folha número 7.2, disponibilizada na
ferramenta Tarefas, da Plataforma MS
Teams;

Convidado: Militar e auxiliar da coordenação
do 1º segmento Fundamental I, CB Simão.

Quinta-feira
12/11/2020

 Texto “A Lenda da Vitória - Régia”(uso do
hífen);

 Dobradura da flor  Vitória  - Régia;
 Apresentação virtual da mini maquete(tipos de

casas).

Atividade Assíncrona
Pesquisa sobre palavras de origem indígenas,
orientações da atividade disponibilizadas  em
Tarefas, da Plataforma MS Teams. Entrega e
Correção na próxima aula, dia 19/11/2020.

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA ESTRANGEIRA- INGLÊS
PROFESSORA: 2T Amine de Oliveira Santos TURMA: 101

             Terça-feira
10/11/2020

Correção da atividade no livro didático, página
53, número 4 (Make an animal book.);
Apresentação do vocabulário - animals - tiger
/ kangaroo / bear / penguin;
Apresentação da história Splash! Páginas 54
& 55 do livro Shine On! 1.

Atividade Assíncrona  Exercício do livro didático, página 97, número
1. Correção na próxima aula.

COMPONENTE CURRICULAR: MÚSICA

PROFESSORA: Wladia da Costa Ferreira Pacheco TURMA: 101

Data/Dia da Semana Conteúdo
Quarta-feira
11/11/2020 ● Licença Médica

COMPONENTE CURRICULAR: SALA DE LEITURA

PROFESSORA: Dina Maria Vieira Pinho TURMA: 101

Data/Dia da Semana Conteúdo

Segunda-feira
09/11/2020

AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
*Obs: Não haverá aula na sala de leitura.

2º ANO
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA

PROFESSORA: 2T Elaine Cristina Ferreira de Santana Assis. TURMA: 201

Data/Dia da Semana Conteúdo
Segunda-feira

09/11/2020
AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
*Obs: Não haverá aula de Língua Portuguesa.



Quarta -feira
11/11/2020  Gênero textual: O Conto.

Quinta -feira
12/11/2020

 Mesmo som, outra letra: letras M e N;

 O Uso do til (~).

   Atividade Assíncrona

Realizar os exercícios propostos nas páginas
170 e 171, sobre o Uso do til, 182 e 183, sobre
Gênero textual: O Conto, do livro didático.
Assistir aos vídeos disponibilizados no canal
de Língua Portuguesa, na Plataforma MS
Teams. Correção na proxima aula

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
PROFESSORA: 2T Elaine Cristina Ferreira de Santana Assis. TURMA: 201

Data/Dia da Semana Conteúdo
Terça -feira
10/11/2020

 Grandezas: Tempo e comprimento envolvendo
algumas unidades de medida.

Sexta -feira
13/11/2020

 Grandezas: Tempo e comprimento envolvendo
algumas unidades de medida.

Atividade Assíncrona

Realizar os exercícios propostos nas páginas
171 a 173, sobre Grandezas tempo e
cumprimento, 190 a 192, sobre revisando
grandezas e medidas, do livro didático.
Assistir aos vídeos disponibilizados no canal
de Matemática, na Plataforma MS Teams.
Correção na proxima aula.

COMPONENTE CURRICULAR: INTEGRADAS
(HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS)

PROFESSORA: 2T Késia Cosendey Sindra Mescolin dos Santos TURMA: 201

Terça-feira
10/11/2020

 Movimento aparente do Sol no céu;

 O Sol como fonte de luz e calor;

 Os usos dos recursos naturais: solo e água no

campo e na cidade.

Quarta-feira
11/11/2020

 Localização, orientação e representação
espacial.

Quinta-feira
12/11/2020

 As fontes: relatos orais, objetos, imagens

(pinturas, fotografias, vídeos), músicas, escrita,

tecnologias digitais de informação e

comunicação e inscrições nas paredes, ruas e

espaços sociais.

Atividade Assíncrona
 Realizar os exercíos dos contéudos

trabalhados nas aulas remotas anteriores, das

páginas 151 a 153, do livro didático do(a)



aluno(a). Correção na proxima aula.

   COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA ESTRANGEIRA- INGLÊS
PROFESSORA: 2T Amine de Oliveira Santos TURMA: 201

Segunda-feira
09/11/2020

AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
*Obs: Não haverá aula de Língua Estrangeira-
Inglês.

COMPONENTE CURRICULAR: MÚSICA
PROFESSORA: Wladia da Costa Ferreira Pacheco TURMA: 201

Data/Dia da Semana Conteúdo
Quarta-feira
11/11/2020 ● Licença Médica

COMPONENTE CURRICULAR: SALA DE LEITURA
PROFESSORA: Dina Maria Vieira Pinho TURMA: 201

Data/Dia da Semana Conteúdo

Segunda-feira
09/11/2020

AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
*Obs: Não haverá aula na Sala de Leitura.

3º ANO
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA

PROFESSORA: Sara Cristina Santos Pinheiro Oliveira TURMA: 301

Segunda-feira
09/11/2020

AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
*Obs: Não haverá aula de Língua
Portuguesa.

Terça-feira
10/11/2020

 Leitura e interpretação sobre cartaz
publicitário;
 Revendo o uso do “a gente";
 Revendo pronomes pessoais e
possessivos;
 Palavras com ans, ens, ins, ons e uns;
 Brincando com os sons do “X”.

Sexta-feira
13/11/2020

 Prática da oralidade e produção textual;
 Pontuação e expressividade;
 Hora da história/leitura;
 Leitura e interpretação sobre notícia;
 Revendo as pessoas do verbo e a
concordância verbal;
 Revendo pronomes pessoais e pronomes
possessivos;
 Pronomes demonstrativos;
 Uso de verbos no imperativo;



 Um só som, várias letras: S,SS, Ç, C,
SC.

 Atividade Assíncrona  Vídeos disponibilizados, no canal de
integradas, da Plataforma MS Teams, sobre
“Que monstro te mordeu?”, programa da TV
Cultura. Discussão sobre o assunto na
próxima aula.

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
PROFESSORA: Elaine Regina Maurício Carreira TURMA: 301

Data/Dia da Semana Conteúdo
Segunda-feira

09/11/2020
     AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.

      *Obs: Não haverá aula de Matemática.

Quarta-feira
11/11/2020

     Sistema de Numeração Decimal: Ideias  de
unidade, dezena, centena e unidade de
milhar(ampliaremos  o estudo do Sistema de
Numeração decimal até  10 000- dez mil)
Composição,decomposição e leitura de números;
     Demonstração de figuras com fatos da
história do Brasil e respectivos anos em que
ocorreram. Falar  e registrar o ano de nascimento
de cada um(estudantes, professores e
inspetores);
     Questionário sobre as muitas situações do
dia a dia em que precisamos usar números
maiores que  1 000(mil). Livro Didático de
Matemática, páginas: 196 e197;
Contação de História: Uma história com Mil
Macacos, da autora Ruth Rocha(Explorar o
número mil de maneira lúdica). Link para acesso:
https://youtu.be/K0Tyr15oyMo

Quinta-feira
12/11/2020

 Sistema de Numeração Decimal: Relembrar as
relações entre unidades de medidas em que o
número 1000 está envolvido;

 Operar com números até 10 000;
 Resolver situações- problema em que
apareçam números até 10.000;
 Jogo das compras. Livro Didático de

matemática, páginas: 200 e 201;
 Vídeo “Classe e ordem de números naturais até

ordem de unidade de Milhar. Link para acesso:
https://yputu.be/TwYTTjDybqM

Atividade Assíncrona

 Pesquisar o ano de nascimento dos familiares;
 Elaborar uma tabela com a quantidade de

pessoas pesquisadas  que nasceram em cada
ano;

https://youtu.be/K0Tyr15oyMo
https://yputu.be/TwYTTjDybqM


 Registrar, por escrito, no caderno de
Matemática. Entrega e correção no dia
16/11/2020;

 Postar na ferramenta tarefas, da Plataforma MS
Teams,  um pequeno vídeo ou fotografias do
desenvolvimento da pesquisa, até o dia
19/11/2020.

COMPONENTE CURRICULAR: INTEGRADAS
(HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS)

PROFESSORAS: Elaine Regina Maurício Carreira e Sara Cristina

Santos Pinheiro Oliveira
TURMA: 301

Data/Dia da Semana Conteúdo
Segunda-feira

09/11/2020
AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
*Obs: Não haverá aula de Integradas.

Quarta-feira
11/11/2020

História e Geografia:

  Espaços de circulação na cidade e educação
para o trânsito;
   O comércio.

Quinta-feira
12/11/2020

História e Geografia:

   Revendo os espaços/meios de circulação:
transportes e trânsito;
   Minha moradia X diferentes moradias;
   Nossas origens indígenas.

Sexta-feira
13/11/2020

Ciências:
   Eletricidade: Discussão sobre objetos que
precisam de energia elétrica, vantagens e
desvantagens dos aparelhos movidos a energia
elétrica, no brasil ainda há residências que não
tem energia elétrica,fontes de luz antigas e
modernas;
   Assistir o Vídeo por meio do link de acesso:
https://youtu.be/Qxf4RrBiH7I

Atividade Assíncrona

História/Geografia:
  Preparação para a Atividade Avaliativa com
o quadro de Várias brincadeiras, do artista
brasileiro Ivan Cruz, disponibilizado no MS
Teams. Interação/discussão na próxima aula.

Ciências:
   Exercício digigido/prático, sobre experiência
com iluminação em corpos opacos, da página
179, no livro de integradas. Correção na
próxima aula.

https://youtu.be/Qxf4RrBiH7I


   COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA ESTRANGEIRA- INGLÊS
PROFESSORA: 2T Amine de Oliveira Santos TURMA: 301

Quarta-feira
11/11/2020

Correção da atividade no livro didático, página
31, atividades 1 & 2;
Apresentação de vocabulário novo - Fabulous
food - pear / apple / pineapple / orange /
banana / peach.

Atividade Assíncrona
 Exercícios no livro Shine On 3! Página 92,

número 1. Correção na próxima aula.

COMPONENTE CURRICULAR: MÚSICA
PROFESSORA: Wladia da Costa Ferreira Pacheco TURMA: 301

Data/Dia da Semana Conteúdo
Quarta-feira
11/11/2020 ● Licença Médica

COMPONENTE CURRICULAR: SALA DE LEITURA
PROFESSORA: Dina Maria Vieira Pinho TURMA: 301

Data/Dia da Semana Conteúdo
Segunda-feira

 09/11/2020 AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
*Obs: Não haverá aula na sala de leitura.

4º ANO
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA

PROFESSORA: 2T Fátima Santos TURMAS: 401 e 402
Data/Dia da Semana Conteúdo

Segunda-feira
09/11/2020 AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.

*Obs: Não haverá aula de Língua Portuguesa.

Terça-feira
10/11/2020

Pronomes possessivos e demonstrativos;
Correção das atividades sobre o tema da
aula, disponibilizadas no livro de Língua
Portuguesa,  páginas 151 a 153 e 159 a 163.

Quinta-feira
12/11/2020

Texto biográfico: Leitura e interpretação;
Revisão de conteúdo: Verbos.

Atividade Assíncrona
 Produção de texto biográfico. Orientação
disponibilizada na Plataforma MS Teams.
Entrega e Correção na próxima aula.

COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
PROFESSORA: 2T Débora Schereder TURMAS: 401 e 402

Data/Dia da Semana Conteúdo

Segunda-feira
09/11/2020

AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
*Obs: Não haverá aula de Matemática.

Quarta-feira
11/11/2020

Grandezas e Medidas: comprimento
envolvendo utilização de instrumentos de



medida e de unidades de medida
convencionais mais usuais, incluindo
perímetros. Livro didático de matemática,
páginas: 177; 179; 181; 183 e 185.

Sexta-feira
13/11/2020

Grandezas e Medidas: comprimento
envolvendo utilização de instrumentos de
medida e de unidades de medida
convencionais mais usuais, incluindo
perímetros. Livro didático de matemática,
páginas: 177; 179; 181; 183 e
185(continuação).

Atividade Assíncrona

 Questionário do livro didático de matemática,

sobre medida de comprimento e perímetro,

das páginas: 178;180; 182; 184 e 186.

Correção na próxima aula: 16/11/2020.

COMPONENTE CURRICULAR: INTEGRADAS
(HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS)

PROFESSORAS: 2T Débora Schereder e 2T Fátima Santos TURMAS: 401 e 402

Data/Dia da Semana Conteúdo

Terça-feira
10/11/2020

Turma 401: Ciências
Matéria e Energia(Continuação): A energia e

as transformações quando expostos a

diferentes condições (luz/calor) e leitura

(apresentação/discussão) das pesquisas que

os alunos fizeram sobre:

* O que seria uma poluição luminosa?

* O que seria a reflexão da luz?

*Cite exemplo de: corpos transparentes,

opacos e translúcidos.

* Na sua opinião, porque existe a sombra?

Turma 402: Ciências

Matéria e Energia: A energia e as

transformações quando expostos a diferentes

condições (luz/calor).

Quarta-feira
 11/11/2020

Turmas 401 e 402:  Geografia

  Meios de transportes: textos explicativos e
atividades no livro didático de integradas,
páginas 232 a 236;
 Vídeo sobre o tema proposto, link de



acesso:
https://www.youtube.com/watch?v=hOaW0MnSg4E

Quinta-feira
12/11/2020

Turma 401: Ciências: 
Leitura(apresentação/discussão) das

pesquisas sobre(continuação):

* O que seria uma poluição luminosa?

* O que seria a reflexão da luz?

* Cite exemplo de: corpos transparentes,

opacos e translúcidos.

*Na sua opinião, porque existe a sombra?

Turma 401: História
 Revisão por meio da apresentação de textos e

de atividades sobre Cidadania: direito,
deveres, respeito a diversidade e a
pluralidade.

Sexta-feira
13/11/2020

Turma 401: Ciências

Correção do questionário disponibilizado no
canal integradas, da Plataforma MS Teams,
sobre o texto: Matéria e Energia- A energia e
as transformações quando expostos a
diferentes condições(luz/calor).

Turma 402: História
 Revisão por meio da apresentação de textos e

de atividades sobre Cidadania: direito,
deveres, respeito a diversidade e a
pluralidade.

Atividade Assíncrona

Turmas 401 e 402: Ciências

Texto para leitura sobre o tema: energia e suas
transformações- luz e calor. Material da aula
postado no chat do canal Integradas, da
Plataforma MS Teams;

Em seguida , fazer o questionário sobre o texto
proposto.

Correção na próxima aula: 13/11/2020, para a
turma 401;

Correção na próxima aula: 17/11/2020, para a
turma 402.

Turmas 401 e 402: História e Geografia

 Exercícios dirigidos no livro didático de
integradas, página 237, sobre os temas nas
aulas trabalhados.

https://www.youtube.com/watch?v=hOaW0MnSg4E


 Correção na próxima aula: 13/11/2020, para a
turma 401;

 Correção na próxima aula: 17/11/2020, para a
turma 402.

   COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA ESTRANGEIRA- INGLÊS
PROFESSORA: 2T Amine de Oliveira Santos TURMAS: 401 e 402

Quinta-feira
12/11/2020

Correção da atividade no livro didático Shine
On! 4 página 102, número 1(somente);
Apresentação da história Beach Rescue!;
Aprendendo Gramática: This is a fish. / These
are seals.

Atividade Assíncrona Exercícios no livro Shine On! 4, página 102,
números 2 & 3.

COMPONENTE CURRICULAR: MÚSICA
PROFESSORA: Wladia da Costa Ferreira Pacheco TURMA: 401/402

Data/Dia da Semana Conteúdo

● Licença Médica

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORES: Cinthia Portes e Marcelo Jannuzzi TURMAS: 401 e 402

Data/Dia da Semana Conteúdo

Sexta-feira
13/11/2020

•  Aula Especial sobre Dia das Bruxas e do Saci
Pererê(pernonagens vilãos de contos de fada,
filmes e da cultura popular brasileira-mitos e
lendas);
• Jogo da Memória(coreografia com trechos
montados por cada aluno);
•  Charada de Terror(O que é? O que é?).
•  Dança das Cadeiras macabra.

Atividade Assíncrona

Sobre Haloween: fuga do Castelo
assombrado- nº 12. Postada no dia
9/11/2020, no canal geral da turma, da
Plataforma MS Teams. A ser devolvida no
prazo de uma semana: entrega dia
13/11/2020. Link de acesso:
https://www.youtube.com/watch?v=87N1LcOg
52c

5º ANO
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA  PORTUGUESA

PROFESSORA: Myrian Emidio TURMAS: 501 e 502

Segunda-feira
                09/11/2020

 Articuladores Textuais : conjunções  e
preposições

 Exercícios : livro de Português Ápis: Páginas
236, 237 e 238.

https://www.youtube.com/watch?v=87N1LcOg52c
https://www.youtube.com/watch?v=87N1LcOg52c


Terça-feira
10/11/2020

 Produção Textual: Reescrever o texto" Lento
como um jabuti" , utilizando  articuladores
textuais.

 Livro de Português Ápis,  páginas 239 e 240.

Quinta-feira
12/11/2020

 Leitura e Interpretação :
 “As três  moedas de ouro", conto africano

recontado por Rogério  de Andrade.
 Livro de Português Ápis,  páginas 241 e 242.

     Atividade  Assíncrona

 Leitura o conto "As três moedas de ouro” e fazer
o questionário contendo 05(cinco) perguntas
sobre o texto, registrando no caderno;

 As perguntas  dos alunos serão utilizadas na
aula de interpretação do texto.

 Questionário disponibilizado no canal de Língua
Portuguesa, da Platafoma MS Teams.

                    COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
PROFESSORA: Kátia Ennes TURMAS: 501 e 502

Segunda-feira
09/11/2020

AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
*Obs: Não haverá aula de Matemática.

Terça-feira
10/11/2020

  Porcentagem;
  Decimais(inteiros e décimos);
  Frações e decimais;
 Exercícios no livro didático de matemática e no
caderno sobre os temas trabalhados.

Quarta-feira
11/11/2020

 Área, perímetro e volume;
 Decimais(centésimo e milésimos);
 Exercícios no livro didático de matemática e no
caderno sobre os temas trabalhados.

Sexta-feira
13/11/2020

 Trabalho em grupo- Conclusão, sobre o Projeto:
Contando Histórias e Matemática;
 Exercícios no livro didático de matemática e no
caderno sobre os temas trabalhados.

Atividade Assíncrona
 Análise do vídeo sobre decimais, disponibilizado

na área de postagens da turma, da Plataforma
MS Teams. Discussão na próxima aula.

                    COMPONENTE CURRICULAR: INTEGRADAS
PROFESSORES: SO R1 Mário Corrêa e  Cristine Fiorotti TURMAS: 501 e 502

Quarta-feira
11/11/2020

Espaço urbano: Transformação das
paisagens urbanas, pág. 47, do livro didático
de Integradas;
Verticalização, pág. 48, do livro didático de
Integradas;
Crescimento urbano desordenado/qualidade
de vida, pág.49, do livro didático de
Integradas.



Quinta-feira
12/11/2020

 Por dentro da barriga, págs. 206 e 207, do
livro didático de Integradas.

Sexta-feira
13/11/2020

 Paralelos e meridianos, págs. 42 e 43, do livro
didático de Integradas.

Atividade Assíncrona

Listar, no caderno, os serviços/condições que
contribuem para a qualidade de vida no bairro
de sua residência(acesso à saúde, lazer,
educação, saneamento básico; iluminação
pública; comércio essencial e outros).
Correção na próxima aula.

  COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA ESTRANGEIRA- INGLÊS
PROFESSORA: 2T Amine de Oliveira Santos TURMAS: 501e 502

Segunda-feira
09/11/2020

AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
*Obs: Não haverá aula de Língua Estrangeira-
Inglês.

Sexta-feira
13/11/2020

 CLIL - Science, do livro didático de inglês,
páginas 34 & 35.

Atividade  Assíncrona

 Make an Ocean Collage, do livro didático de
inglês, página 35, número 5;

 Faça uma colagem do Oceano. Apresentação
na próxima aula.

COMPONENTE CURRICULAR: MÚSICA
PROFESSORA: Wladia da Costa Ferreira Pacheco TURMAS: 501 e 502

Data/Dia da Semana Conteúdo
Quinta-feira
12/11/2020 ● Licença Médica

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORES: Cinthia Portes e Rodrigo Terra TURMAS: 501 e 502

Data/Dia da Semana Conteúdo

Sexta-feira
13/11/2020

•   Aula Especial sobre Dia das Bruxas e do Saci
Pererê(pernonagens vilãos de contos de fada,
filmes e da cultura popular brasileira-mitos e
lendas);
• Jogo da Memória(coreografia com trechos
montados por cada aluno);
•   Charada de Terror(O que é? O que é?).
•   Dança das Cadeiras macabra.

Atividade Assíncrona

Sobre Haloween: fuga do Castelo
assombrado- nº 12. Postada no dia
9/11/2020, no canal geral da turma, da
Plataforma MS Teams. A ser devolvida no
prazo de uma semana: entrega dia
13/11/2020. Link de acesso:
https://www.youtube.com/watch?v=87N1LcOg
52c

https://www.youtube.com/watch?v=87N1LcOg52c
https://www.youtube.com/watch?v=87N1LcOg52c

	COLÉGIO BRIGADEIRO NEWTON BRAGA
	SUBDIVISÃO TÉCNICA DE PLANEJAMENTO DE AVALIAÇÃO – STPA
	Semana de Rotina Remota
	Período: 09 a 13 de novembro de 2020
	1º ANO
	COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
	PROFESSORA: 2T Wilmene Hapuque Valente Gomes Santos
	TURMA: 101
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	Segunda-feira
	09/11/2020
	AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
	Quarta-feira
	11/11/2020
	Atividade Assíncrona
	COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
	PROFESSORA: 2T Wilmene Hapuque Valente Gomes Santos
	TURMA: 101
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	Terça-feira
	10/11/2020
	Sexta-feira
	13/11/2020
	Atividade Assíncrona
	COMPONENTE CURRICULAR: INTEGRADAS
	(HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS)
	PROFESSORA: 2T Wilmene Hapuque Valente Gomes Santos
	TURMA: 101
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	Teça-feira
	10/11/2020
	Projeto CBNB “ Faço parte dessa história”- Folha número 7.2, disponibilizada na ferramenta Tarefas, da Plataforma MS Teams;
	Convidado: Militar e auxiliar da coordenação do 1º segmento Fundamental I, CB Simão.
	Quinta-feira
	12/11/2020
	Atividade Assíncrona
	COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA ESTRANGEIRA- INGLÊS
	PROFESSORA: 2T Amine de Oliveira Santos
	TURMA: 101
	             Terça-feira
	10/11/2020
	Correção da atividade no livro didático, página 53, número 4 (Make an animal book.);
	Apresentação do vocabulário - animals - tiger / kangaroo / bear / penguin;
	Apresentação da história Splash! Páginas 54 & 55 do livro Shine On! 1.
	Atividade Assíncrona
	 Exercício do livro didático, página 97, número 1. Correção na próxima aula.
	COMPONENTE CURRICULAR: MÚSICA
	PROFESSORA: Wladia da Costa Ferreira Pacheco
	TURMA: 101
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	Quarta-feira
	11/11/2020
	● Licença Médica
	 COMPONENTE CURRICULAR: SALA DE LEITURA
	PROFESSORA: Dina Maria Vieira Pinho
	TURMA: 101
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	Segunda-feira
	09/11/2020
	AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
	2º ANO
	             COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
	PROFESSORA: 2T Elaine Cristina Ferreira de Santana Assis.
	TURMA: 201
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	Segunda-feira
	09/11/2020
	AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
	Quarta -feira
	11/11/2020
	Quinta -feira
	12/11/2020
	   Atividade Assíncrona
	COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
	PROFESSORA: 2T Elaine Cristina Ferreira de Santana Assis.
	TURMA: 201
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	Terça -feira
	10/11/2020
	 Grandezas: Tempo e comprimento envolvendo algumas unidades de medida.
	Sexta -feira
	13/11/2020
	 Grandezas: Tempo e comprimento envolvendo algumas unidades de medida.
	Atividade Assíncrona
	COMPONENTE CURRICULAR: INTEGRADAS
	(HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS)
	PROFESSORA: 2T Késia Cosendey Sindra Mescolin dos Santos
	TURMA: 201
	Terça-feira
	10/11/2020
	 Movimento aparente do Sol no céu;
	 O Sol como fonte de luz e calor;
	 Os usos dos recursos naturais: solo e água no campo e na cidade.
	Quarta-feira
	11/11/2020
	 Localização, orientação e representação espacial.
	Quinta-feira
	12/11/2020
	 As fontes: relatos orais, objetos, imagens (pinturas, fotografias, vídeos), músicas, escrita, tecnologias digitais de informação e comunicação e inscrições nas paredes, ruas e espaços sociais.
	Atividade Assíncrona
	 Realizar os exercíos dos contéudos trabalhados nas aulas remotas anteriores, das páginas 151 a 153, do livro didático do(a) aluno(a). Correção na proxima aula.
	   COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA ESTRANGEIRA- INGLÊS
	PROFESSORA: 2T Amine de Oliveira Santos
	TURMA: 201
	Segunda-feira
	09/11/2020
	COMPONENTE CURRICULAR: MÚSICA
	PROFESSORA: Wladia da Costa Ferreira Pacheco
	TURMA: 201
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	Quarta-feira
	11/11/2020
	● Licença Médica
	COMPONENTE CURRICULAR: SALA DE LEITURA
	PROFESSORA: Dina Maria Vieira Pinho
	TURMA: 201
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	Segunda-feira
	09/11/2020
	AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
	3º ANO
	COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
	PROFESSORA: Sara Cristina Santos Pinheiro Oliveira
	TURMA: 301
	Segunda-feira
	09/11/2020
	AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
	Terça-feira
	10/11/2020
	Sexta-feira
	13/11/2020
	 Atividade Assíncrona
	COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
	PROFESSORA: Elaine Regina Maurício Carreira
	TURMA: 301
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	Segunda-feira
	09/11/2020
	     AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
	Quarta-feira
	11/11/2020
	     Sistema de Numeração Decimal: Ideias  de unidade, dezena, centena e unidade de milhar(ampliaremos  o estudo do Sistema de Numeração decimal até  10 000- dez mil)  Composição,decomposição e leitura de números;
	     Demonstração de figuras com fatos da história do Brasil e respectivos anos em que ocorreram. Falar  e registrar o ano de nascimento de cada um(estudantes, professores e inspetores);
	     Questionário sobre as muitas situações do dia a dia em que precisamos usar números maiores que  1 000(mil). Livro Didático de Matemática, páginas: 196 e197;
	 Contação de História: Uma história com Mil Macacos, da autora Ruth Rocha(Explorar o número mil de maneira lúdica). Link para acesso: https://youtu.be/K0Tyr15oyMo
	Quinta-feira
	12/11/2020
	 Sistema de Numeração Decimal: Relembrar as relações entre unidades de medidas em que o número 1000 está envolvido;
	 Operar com números até 10 000;
	 Resolver situações- problema em que apareçam números até 10.000;
	 Jogo das compras. Livro Didático de matemática, páginas: 200 e 201;
	 Vídeo “Classe e ordem de números naturais até ordem de unidade de Milhar. Link para acesso: https://yputu.be/TwYTTjDybqM
	Atividade Assíncrona
	 Pesquisar o ano de nascimento dos familiares;
	 Elaborar uma tabela com a quantidade de pessoas pesquisadas  que nasceram em cada ano;
	 Registrar, por escrito, no caderno de Matemática. Entrega e correção no dia 16/11/2020;
	 Postar na ferramenta tarefas, da Plataforma MS Teams,  um pequeno vídeo ou fotografias do desenvolvimento da pesquisa, até o dia 19/11/2020.
	COMPONENTE CURRICULAR: INTEGRADAS
	(HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS)
	PROFESSORAS: Elaine Regina Maurício Carreira e Sara Cristina Santos Pinheiro Oliveira
	TURMA: 301
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	Segunda-feira
	09/11/2020
	AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
	Quarta-feira
	11/11/2020
	História e Geografia:
	Quinta-feira
	12/11/2020
	História e Geografia:
	Sexta-feira
	13/11/2020
	Ciências:
	   Eletricidade: Discussão sobre objetos que precisam de energia elétrica, vantagens e desvantagens dos aparelhos movidos a energia elétrica, no brasil ainda há residências que não tem energia elétrica,fontes de luz antigas e modernas;
	   Assistir o Vídeo por meio do link de acesso: https://youtu.be/Qxf4RrBiH7I
	Atividade Assíncrona
	História/Geografia:
	Ciências:
	   Exercício digigido/prático, sobre experiência com iluminação em corpos opacos, da página 179, no livro de integradas. Correção na próxima aula.
	   COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA ESTRANGEIRA- INGLÊS
	PROFESSORA: 2T Amine de Oliveira Santos
	TURMA: 301
	Quarta-feira
	11/11/2020
	Correção da atividade no livro didático, página 31, atividades 1 & 2;
	Apresentação de vocabulário novo - Fabulous food - pear / apple / pineapple / orange / banana / peach.
	Atividade Assíncrona
	COMPONENTE CURRICULAR: MÚSICA
	PROFESSORA: Wladia da Costa Ferreira Pacheco
	TURMA: 301
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	Quarta-feira
	11/11/2020
	● Licença Médica
	COMPONENTE CURRICULAR: SALA DE LEITURA
	PROFESSORA: Dina Maria Vieira Pinho
	TURMA: 301
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	Segunda-feira
	 09/11/2020
	AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
	4º ANO
	COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
	PROFESSORA: 2T Fátima Santos
	TURMAS: 401 e 402
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	Segunda-feira
	09/11/2020
	AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
	Terça-feira
	10/11/2020
	Pronomes possessivos e demonstrativos;
	Correção das atividades sobre o tema da aula, disponibilizadas no livro de Língua Portuguesa,  páginas 151 a 153 e 159 a 163.
	Quinta-feira
	12/11/2020
	Texto biográfico: Leitura e interpretação;
	Revisão de conteúdo: Verbos.
	Atividade Assíncrona
	 Produção de texto biográfico. Orientação disponibilizada na Plataforma MS Teams. Entrega e Correção na próxima aula.
	COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA
	PROFESSORA: 2T Débora Schereder
	TURMAS: 401 e 402
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	Segunda-feira
	09/11/2020
	AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
	Quarta-feira
	11/11/2020
	Grandezas e Medidas: comprimento envolvendo utilização de instrumentos de medida e de unidades de medida convencionais mais usuais, incluindo perímetros. Livro didático de matemática, páginas: 177; 179; 181; 183 e 185.
	Sexta-feira
	13/11/2020
	Grandezas e Medidas: comprimento envolvendo utilização de instrumentos de medida e de unidades de medida convencionais mais usuais, incluindo perímetros. Livro didático de matemática, páginas: 177; 179; 181; 183 e 185(continuação).
	Atividade  Assíncrona
	 Questionário do livro didático de matemática, sobre medida de comprimento e perímetro, das páginas: 178;180; 182; 184 e 186. Correção na próxima aula: 16/11/2020.
	COMPONENTE CURRICULAR: INTEGRADAS
	(HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS)
	PROFESSORAS: 2T Débora Schereder e 2T Fátima Santos
	TURMAS: 401 e 402
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	Terça-feira
	10/11/2020
	Turma 401: Ciências
	Matéria e Energia(Continuação): A energia e as transformações quando expostos a diferentes condições (luz/calor) e leitura (apresentação/discussão) das pesquisas que os alunos fizeram sobre:
	* O que seria uma poluição luminosa?
	* O que seria a reflexão da luz?
	*Cite exemplo de: corpos transparentes, opacos e translúcidos.
	* Na sua opinião, porque existe a sombra?
	Turma 402: Ciências
	Matéria e Energia: A energia e as transformações quando expostos a diferentes condições (luz/calor).
	Quarta-feira
	 11/11/2020
	Turmas 401 e 402:  Geografia
	  Meios de transportes: textos explicativos e atividades no livro didático de integradas, páginas 232 a 236;
	 Vídeo sobre o tema proposto, link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=hOaW0MnSg4E
	Quinta-feira
	12/11/2020
	Turma 401: Ciências:
	Leitura(apresentação/discussão) das pesquisas sobre(continuação):
	* O que seria uma poluição luminosa?
	* O que seria a reflexão da luz?
	* Cite exemplo de: corpos transparentes, opacos e translúcidos.
	*Na sua opinião, porque existe a sombra?
	Turma 401: História
	 Revisão por meio da apresentação de textos e de atividades sobre Cidadania: direito, deveres, respeito a diversidade e a pluralidade.
	Sexta-feira
	13/11/2020
	Turma 401: Ciências
	Correção do questionário disponibilizado no canal integradas, da Plataforma MS Teams, sobre o texto: Matéria e Energia- A energia e as transformações quando expostos a diferentes condições(luz/calor).
	Turma 402: História
	 Revisão por meio da apresentação de textos e de atividades sobre Cidadania: direito, deveres, respeito a diversidade e a pluralidade.
	Atividade Assíncrona
	 Exercícios dirigidos no livro didático de integradas, página 237, sobre os temas nas aulas trabalhados.
	 Correção na próxima aula: 13/11/2020, para a turma 401;
	 Correção na próxima aula: 17/11/2020, para a turma 402.
	   COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA ESTRANGEIRA- INGLÊS
	PROFESSORA: 2T Amine de Oliveira Santos
	TURMAS: 401 e 402
	Quinta-feira
	12/11/2020
	Correção da atividade no livro didático Shine On! 4 página 102, número 1(somente);
	Apresentação da história Beach Rescue!;
	Aprendendo Gramática: This is a fish. / These are seals.
	Atividade Assíncrona
	COMPONENTE CURRICULAR: MÚSICA
	PROFESSORA: Wladia da Costa Ferreira Pacheco
	TURMA: 401/402
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	● Licença Médica
	COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
	PROFESSORES: Cinthia Portes e Marcelo Jannuzzi
	TURMAS: 401 e 402
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	Sexta-feira
	13/11/2020
	Atividade Assíncrona
	Sobre Haloween: fuga do Castelo assombrado- nº 12. Postada no dia 9/11/2020, no canal geral da turma, da Plataforma MS Teams. A ser devolvida no prazo de uma semana: entrega dia 13/11/2020. Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=87N1LcOg52c
	5º ANO
	COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA  PORTUGUESA
	PROFESSORA: Myrian Emidio
	TURMAS: 501 e 502
	Segunda-feira
	                09/11/2020
	 Articuladores Textuais : conjunções  e preposições
	 Exercícios : livro de Português Ápis: Páginas 236, 237 e 238.
	Terça-feira
	10/11/2020
	 Produção Textual: Reescrever o texto" Lento como um jabuti" , utilizando  articuladores textuais.
	 Livro de Português Ápis,  páginas 239 e 240.
	Quinta-feira
	12/11/2020
	 Leitura e Interpretação :
	 “As três  moedas de ouro", conto africano recontado por Rogério  de Andrade.
	 Livro de Português Ápis,  páginas 241 e 242.
	     Atividade  Assíncrona
	 Leitura o conto "As três moedas de ouro” e fazer   o questionário contendo 05(cinco) perguntas sobre o texto, registrando no caderno;
	 As perguntas  dos alunos serão utilizadas na aula de interpretação do texto.
	 Questionário disponibilizado no canal de Língua Portuguesa, da Platafoma MS Teams.
	                    COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
	PROFESSORA: Kátia Ennes
	TURMAS: 501 e 502
	Segunda-feira
	09/11/2020
	AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
	Terça-feira
	10/11/2020
	Quarta-feira
	11/11/2020
	Sexta-feira
	13/11/2020
	Atividade Assíncrona
	 Análise do vídeo sobre decimais, disponibilizado na área de postagens da turma, da Plataforma MS Teams. Discussão na próxima aula.
	                    COMPONENTE CURRICULAR: INTEGRADAS
	PROFESSORES: SO R1 Mário Corrêa e  Cristine Fiorotti
	TURMAS: 501 e 502
	Quarta-feira
	11/11/2020
	Espaço urbano: Transformação das paisagens urbanas, pág. 47, do livro didático de Integradas;
	Verticalização, pág. 48, do livro didático de Integradas;
	Crescimento urbano desordenado/qualidade de vida, pág.49, do livro didático de Integradas.
	Quinta-feira
	12/11/2020
	Sexta-feira
	13/11/2020
	Atividade Assíncrona
	  COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA ESTRANGEIRA- INGLÊS
	PROFESSORA: 2T Amine de Oliveira Santos
	TURMAS: 501e 502
	Segunda-feira
	09/11/2020
	  AV1 do 3º Trimestre: Música/Artes.
	Sexta-feira
	13/11/2020
	 CLIL - Science, do livro didático de inglês, páginas 34 & 35.
	Atividade  Assíncrona
	 Make an Ocean Collage, do livro didático de inglês, página 35, número 5;
	 Faça uma colagem do Oceano. Apresentação na próxima aula.
	COMPONENTE CURRICULAR: MÚSICA
	PROFESSORA: Wladia da Costa Ferreira Pacheco
	TURMAS: 501 e 502
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	Quinta-feira
	12/11/2020
	● Licença Médica
	COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
	PROFESSORES: Cinthia Portes e Rodrigo Terra
	TURMAS: 501 e 502
	Data/Dia da Semana
	Conteúdo
	Sexta-feira
	13/11/2020
	Atividade Assíncrona
	Sobre Haloween: fuga do Castelo assombrado- nº 12. Postada no dia 9/11/2020, no canal geral da turma, da Plataforma MS Teams. A ser devolvida no prazo de uma semana: entrega dia 13/11/2020. Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=87N1LcOg52c

