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Dom e Compromisso: 40 anos de história e memória! 

 
22/03/2021 SEGUNDA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3: Educar a 
consciência – Análise linguística / semiótica – Cartaz / 
Sílaba tônica. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, realizamos a autocorreção da 
atividade de casa, páginas 27 e 28 do livro de Atividades 
Suplementares. 
2. Apresentamos slides informativos e construímos o 
conceito de sílaba tônica. 
3. Espelhamos exemplos de palavras, para a turma 
identificar a sílaba tônica. 
4. Explicamos as classificações das palavras quanto a 
posição da sílaba tônica: OXÍTONA – PAROXÍTONA – 
PROPAROXÍTONA 
5. Fizemos a leitura do conto “A verdadeira história da 
Cinderela”, na Atividade 02, páginas 53 e 54, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
6. Respondemos à tarefa de classe – Atividade 02, 
páginas 54 a 56, do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
7. Fizemos a correção da atividade e socializamos as 
estratégias de resolução das questões. 
8. Apresentamos o vídeo: SÍLABA TÔNICA 
https://www.youtube.com/watch?v=KI86jF25PPE 
9. Comentamos com a turminha as informações do vídeo. 
10. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 71 a 73 do livro de Língua 
Portuguesa.   
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Grandezas e Medidas. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – Quanto tempo o 
tempo tem? Horas e minutos / Relógio / Operações: 
adição e subtração.  

PARA CASA 
1. Fizemos a autocorreção da atividade de casa do dia 
16/03 – Atividade 04, nas páginas 57 e 58, do Caderno 
de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 

2. Pedimos aos alunos que estavam com calendário, que 
observassem a quantidade de meses que tem em um ano 
e a quantidade de dias que tem em cada mês.  
3. Solicitamos aos alunos que fizessem anotações dos 
meses do ano e dias da semana no Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
4. Comentamos as repostas das perguntas indagadas a e 
escutamos as respostas dadas por cada aluno.  
5. Respondemos coletivamente às páginas 61 e 62 do 
livro – apresentamos o print das páginas para melhor 
socialização das respostas.  
6. Socializamos a tarefa de classe e apresentamos o 
vídeo – Aprenda a usar o calendário. 
https://www.youtube.com/watch?v=6BVFlUp3FPU  
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 63 a 65 (até questão 6) do livro. 
 
LÓGICA  
Unidade Temática: Números / Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Situações-problema 
desafiadoras.  

PARA CLASSE 
1.  Iniciamos a aula com uma saudação diária e um breve 
diálogo e solicitamos que um dos alunos fizesse uma 
oração.  
2.  Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 22/02 
– Atividade 02, questões 4 a 6, na página 08, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
3.  Exploramos a Atividade 03, questões 1 a 3, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem,  
por meio de slides expositivos, explicamos como resolvê-
las.  
4.  Exploramos primeiro a leitura detalhada e deixamos 
que alunos compartilhassem suas ideias oralmente.  
5.  Orientamos as crianças que resolvessem as situações 
– problema usando esquemas e desenhos.  
6.  Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 03, questões 4 a 7, na página 
10, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: The Big Question. 
Target of Knowledge: Unit 2 – What are our routines? 
Review: present Is there a … / Are there any …?  Yes, there is. / No, 
there isn’t.  / Yes, there are.  / No, there aren’t. 

CLASS 
1. Iniciamos a aula com a correção do homework do SAS 31 e 35  
2. Em seguida realizamos as atividades do Class Book pags 18 e 
19. 
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3. Por último explicamos o homework do  Activity Book pag 16. 
HOMEWORK 

1. Answer page 16 in the Activity Book. 
 

23/03/2021 TERÇA-FEIRA 
 

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

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a atividade de casa, 
Atividade 03, nas páginas 36 a 38, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Estudamos o gênero textual Panfleto. 
3. Analisamos o panfleto da página 12 do livro de 
Práticas de Produção textual. 
4. Exploramos a estrutura do texto na página 13. 
5. Planejamos um panfleto, seguindo as orientações da 
página 14 (seção Planeje o texto), nas páginas de 
Anotações, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Realize a seção Produza seu texto, página 14 do livro 
de Práticas de Produção textual, no Anexo 3 – página 
65.    
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Grandezas e Medidas / Estatística.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – Quanto tempo o 
tempo tem? / Operações: adição e subtração / Tabelas e 
gráficos.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos um momento de acolhida com bom dia/boa 
tarde aos alunos.  
2. Realizamos a autocorreção da tarefa de casa do dia 
22/03 – páginas 63 a 65 (até questão 6) do livro. 
3. Apresentamos o vídeo – Tabelas e gráficos – o que 
são? - https://www.youtube.com/watch?v=Kwt92IO6DPs  
4. Disponibilizamos um tempo para a resolução da tarefa 
de classe, páginas 65 a 68 do livro; auxiliamos sempre 
que necessário. 
5. Concluímos com a autocorreção. 
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 05, nas páginas 59 a 61, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
CIÊNCIAS  
Unidade Temática: Matéria e Energia. 

Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – Luz nos olhos / 
Cuidados com a saúde dos olhos.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula fazendo a autocorreção da atividade 
de casa do dia 16/03 - páginas 55 e 56 do livro.  
2. Socializamos as cartinhas sobre a proteção da Covid 
19.   
3. Fizemos uma leitura coletiva das páginas 59 e 60 do 
livro e conversamos com os alunos sobre os cuidados 
que devemos ter com a visão, por meio de slides 
expositivos.  
4. Apresentamos para as crianças o vídeo:  
Cuidados com os olhos (Portuguese) - 
https://www.youtube.com/watch?v=KzCb2zRsLBk 
5. Solicitamos que os alunos respondessem a tarefa de 
classe na página 61, em seguida, fizemos a autocorreção. 
6.  Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Estude as páginas 62 e 63 do livro – seção Para 
Relembrar!  
2. Nas páginas de Anotações, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem, elabore um pequeno 
texto destacando os pontos importantes da leitura. 
 
ARTE  
Unidade Temática – Música.  
Objeto de Conhecimento – O Corpo e as Artes – 
Capítulo 2 - Os Sons do nosso Corpo.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula dando bom dia/ boa tarde e anotando 
o nome dos participantes. 
2. Fizemos a socialização da partitura criada com os cinco 
sons corporais: voz, bater palma, estalar de língua, bater 
na perna e batida de pé, feita com símbolos e sorteio para 
apresentação da partitura - questões 4 a 6, página 34 do 
livro. 
3. Fizemos sorteio para apresentação da partitura das 
questões 4 a 6, da página 34 do livro. 
4. Observamos e discutimos as imagens de danças de 
diferentes gêneros e lugares do mundo, na mistura de 
música e dança, com ritmo marcante de palmas e 
sapateado - página 35 do livro. 

PARA CASA 
1. Revise sobre o som das palmas na página 31 do livro: 
qual a altura do som (grave, médio e agudo) e as 
caraterísticas do som forte e fraco. Agora, responda as 
questões 2 e 3 da página 37 do livro. 
 
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: Vocabulary and song. 
Target of Knowledge:  Unit 2 – What are our routines? 
New: get up, do my homework, wash my face, have a 

https://www.youtube.com/watch?v=Kwt92IO6DPs
https://www.youtube.com/watch?v=KzCb2zRsLBk
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shower, watch TV, brush my teeth, get dressed, go 
toschool, go home, go to sleep. Review: Monday, in the 
morning, at four o‟clock, in the evening. 

CLASS 
1. Iniciamos a aula com a correção do homework do activity book 
page 16. 
2. Em seguida realizamos as atividades do Class Book page 20. 
3. Por último explicamos o homework do  Activity Book page 17. 

HOMEWORK 
1. Answer page 17 in the Activity Book. 
 

24/03/2021 QUARTA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida cotidiana. 
Objeto de Conhecimento: Análise linguística / 
semiótica – Substantivo: próprio, comum e coletivo / 
Verbo / Sílaba tônica. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, realizamos a autocorreção da 
atividade de casa, páginas 71 a 73 do livro de Língua 
Portuguesa. 
2. Apresentamos slides informativos, e relembramos com 
a turma o estudo sobre substantivos, verbo e sílaba 
tônica. 
3. Exploramos os exemplos de substantivos coletivos, na 
Atividade 03, página 61, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
4. Apresentamos os vídeos:  
VERBOS PARA O 2° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
https://www.youtube.com/watch?v=3mKSjv7i1Ng 
Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas - Muito fácil 
https://www.youtube.com/watch?v=40pRn4gau9s 
5. Logo em seguida, respondemos à tarefa de classe – 
Atividade 03, páginas 57 a 60, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
6. Fizemos a socialização das respostas, e tiramos as 
dúvidas que surgiram. 

PARA CASA 
1. Estude para a avaliação. 
 
HISTÓRIA  
Unidade Temática: As pessoas e os grupos que 
compõem a cidade e o município.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 03 – Diferentes 
espaços domésticos / As formas de mora dos povos 
indígenas / Direto a moradia.  

PARA CLASSE 
1. Realizamos a autocorreção da tarefa de casa do dia 
19/03 – páginas 47 a 49 do livro. 

2. Realizamos o estudo das formas de morar dos povos 
indígenas, página 46 do livro. 
3. Apresentamos o vídeo – Movimento Indígena – Parte 
03 - Moradia  
https://youtu.be/Rrwh7FPuFSU  
4. Conversamos sobre as informações contidas no vídeo.  
5. Em seguida, fizemos o estudo da página 50 do livro, 
explicamos por meio de slides que a moradia é um direito 
de todo cidadão. 
6. Respondemos coletivamente a tarefa de classe na 
página 51 do livro.  
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 52 e 53 - questões 1 e 2  do 
livro. 
 
GEOGRAFIA  
Unidade Temática: Conexões e Escalas 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 03 - As pessoas 
transformam as paisagens – Por onde andam os rios?/ 
Transformação do relevo. 

PARA CLASSE 
 1. Na aula de hoje, realizamos a autocorreção da tarefa 
de casa do dia 19/03 - Atividade 02, questões 4 e 5, nas 
páginas 26 e 27, do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
2. Fizemos a leitura partilhada dos textos das páginas 
124, 126 e 127 do livro;  vimos que as transformações do 
relevo são importantes para as atividades econômicas.  
3. Explicamos que um dos pontos negativos das 
alterações do relevo são os deslizamentos de terras, e 
que a vegetação protege as encostas dos deslizamentos. 
4. Apresente o vídeo: Serra do Mar – Rodovia dos 
Imigrantes – SP. 
https://www.youtube.com/watch?v=bCR0mH_0I-g 
5. Conversamos com a turminha sobre as informações do 
vídeo. 
6. Respondemos à tarefa de classe, página 127 do livro, e 
fizemos a correção coletiva das questões. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 132 e 133 do livro. 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
Unidade Temática: Ginástica. 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=3mKSjv7i1Ng
https://www.youtube.com/watch?v=40pRn4gau9s
https://youtu.be/Rrwh7FPuFSU
https://www.youtube.com/watch?v=bCR0mH_0I-g
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2. Realizamos com as crianças, um Aquecimento das 
duas linhas, (neste momento você irá precisar de uma 
fita adesiva). 
3. Realizamos a atividade de Exercícios de Yoga, (neste 
momento você irá precisar de um tapete). 
4. Realizamos uma atividade relaxante para que o 
organismo voltasse ao estado original. 

PARA CASA 
Jogo da Bocha com tampinha 
      Cada participante tem que ter 4 tampinhas de garrafa. 
No desafio, se joga uma tampinha diferente das do 
participante. Cada jogador deverá jogar sua tampinha 
para que fique perto da tampinha central sem ultrapassá-
la. Vence aquele que conseguir colocar mais tampinhas 
próximo a tampinha central. 
 
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: Grammar. 
Target of Knowledge: – Unit 2 – What are our 
routines? 
New: What time does he get up? He gets up at one o’clock in the 
morning. She doesn’t go to work in the afternoon. Review: daily 
routine vocabular. 

CLASS 
1. Iniciamos a aula com a correção do homework do Activity Book 
pag 17. 
2. Em seguida realizamos as atividades do Class Book pag 21. 
3. Por último explicamos o homework do  Activity Book pag 18. 

HOMEWORK 
1. Answer page 18 in the Activity Book. 

 
25/03/2021 QUINTA-FEIRA 

 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Leitura e escuta 
Objeto de Conhecimento: Ficha biográfica / Foto-
diário/Panfleto 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a atividade de casa, 
seção Produza seu texto, página 14 do livro de Práticas 
de Produção textual, no Anexo 3 - página 65. 
2. Retomamos o estudo do gênero textual ficha 
biográfica. 
3. Respondemos à Atividade 04, nas páginas 39 e 40, 
do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 

PARA CASA 
1. Estude para a Avaliação. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Grandezas e Medidas / Estatística. 

Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – Quanto tempo 
o tempo tem? – Medida de tempo. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, fizemos a socialização da tarefa de 
casa do dia 23/03 – Atividade 05, nas páginas 59 a 61, 
do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
2. Respondemos coletivamente a página 69 a 71 do livro. 
3. Respondemos e socializamos a atividade de classe. 
4. Assistimos ao vídeo: Contagem do tempo - relógio e 
calendário - para educação infantil para crianças: 
 https://www.youtube.com/watch?v=BXoj-mKUjS8; 
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 06, questões 1 a 5, nas páginas 
61 a 63, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
CIÊNCIAS  
Unidade Temática: Matéria e Energia. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 1 – Passo a passo 
da investigação – Como é trabalho do cientista.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula fazendo a autocorreção da atividade 
de casa do dia 23/03 – um pequeno texto nas páginas de 
Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem.  
2. Exploramos o texto de abertura da Atividade 01 – na 
página 23 do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
3. Explicamos por meio de slides sobre o trabalho dos 
cientistas e as etapas do método científico. 
4. Respondemos coletivamente às questões 1, 3 e 4 da 
Atividade 01 – na página 24 do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem.  
5. Finalizamos a aula com o vídeo – Ser cientista -  
https://www.youtube.com/watch?v=vI1NnIn1lJI  
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Você agora é o cientista! Pesquise como os familiares 
estão se protegendo da Covid 19. Pense nas perguntas 
que irá fazer e entreviste a/as pessoa(as) escolhida(s). 
Elabore um “pequeno relatório” nas páginas de Meia 
Pauta, escreva e ilustre para socialização na próxima 
aula (30/03).  
2.  Responda à Atividade 01, questões 2 e 5, nas páginas 
24 e 25, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
FORMAÇÃO  
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais. 

https://www.youtube.com/watch?v=BXoj-mKUjS8
https://www.youtube.com/watch?v=vI1NnIn1lJI
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Objeto de Conhecimento - Projeto – O valor da 
amizade – Programa Pleno. 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula discutindo o texto e a questão 
proposta na página 19 da revista. Avaliamos as sugestões 
dos alunos, das atividades concretas de incentivo às 
novas amizades.  
2. Organizamos a turma para que cada aluno realizasse 
a entrevista proposta nas páginas 20 e 21 com um amigo. 
3. Solicitamos aos alunos que fizessem as perguntas do 
roteiro da revista e, que se desejassem, acrescentassem 
outras que ajudassem a entender as preferências do 
amigo. Orientamos a registrar as respostas.  
4. Quando a entrevista foi finalizada, ajudamos a turma a 
analisar as respostas, fazendo relação com o que já fora 
explorado sobre a amizade. 
5. Orientamos os estudantes a pesquisarem na internet 
imagens que possam inspirar a produção de um cartão, 
que será entregue ao amigo. A pesquisa precisa estar 
relacionada às preferências indicadas no resultado da 
entrevista.  
6. Em casa, com a ajuda de um adulto, todos deverão 
fazer a busca de imagens, seleção e colagem nas 
páginas 22 e 23 da revista. 
7. Pedimos aos alunos que verificassem se anotaram 
todas as informações necessárias para pesquisar 
imagens. 
8. Orientamos a fazer a pesquisa na internet (sites a 
serem consultados e tipos de imagens a serem 
selecionadas, como fotografias e ilustrações, por 
exemplo), salvar, imprimir, colar as figuras na revista.  

PARA CASA 
1. Com a ajuda de um adulto, faça a seleção de imagens 
relacionadas aos gostos do amigo (entrevistado na aula) 
para montar um painel com referências que podem ser 
usadas como inspiração para a confecção do cartão a ser 
feito. 
2. Faça a colagem das imagens nas páginas 22 e 23 da 
Revista  Incríveis.  
 
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: Grammar. 
Target of Knowledge:  Unit 2 – What are our routines? 
New: What time does he get up? He gets up at one 
o‟clock in the morning. She doesn‟t go to work in the 
afternoon. Review: daily routine vocabular.  

CLASS 
1. Iniciamos a aula com a correção do homework do Activity Book 
pag 18. 
2. Em seguida, realizamos as atividades do Activity Book, page 
105 – Extra Grammar Practice Activity Book e 113. 

3.  Por último explicamos o homework do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 

HOMEWORK 
1. Write sentences on capa use simple present. 

 
26/03/2021 SEXTA-FEIRA 

 
 Avaliação de Língua Portuguesa 

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

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 02, nas páginas 9 a 11, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Formando 
Leitores.   
2. Logo em seguida fizemos a leitura do poema “O que é 
o amor”, onde trabalhamos a temática AMOR.  
3. Lemos uma poesia sobre o AMOR. 
4. Fizemos alguns questionamentos sobre a poesia. 
5. Realizamos atividade pratica (Cartão pop-up 
personalizado). 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Com base na aula de hoje, pesquise na internet, com a 
ajuda de adulto e produza um cartão pop-up, para o 
coleguinha escolhido em sala, não se esqueça de 
escrever uma bela mensagem. Sugestão de site: 
https://www.youtube.com/watch?v=yvaTI-8scow 
 
Atenção: Os cartões serão trocados na próxima aula. 
 
HISTÓRIA 
Unidade Temática: O espaço público e privado / As 
pessoas e os grupos que compõem a cidade e o 
município.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 03 – Diferentes 
espaços domésticos. 

PARA CLASSE 
1. Realizamos a autocorreção da tarefa de casa do dia 
24/03 – páginas 52 e 53 (questões 1 e 2) do livro.  
2. Realizamos o estudo das páginas 54 e 55 do livro. 
3. Apresentamos o vídeo – Direito à moradia 
https://youtu.be/Pk36PVrgIVM  
4. Conversamos sobre as informações contidas no vídeo.  
5. Respondemos coletivamente à tarefa de classe - 
Atividade 03 – questão 1,  do Caderno de Atividades do 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
6.  Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 

https://www.youtube.com/watch?v=yvaTI-8scow
https://youtu.be/Pk36PVrgIVM
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1. Responda à Atividade 03, questões 2 e 3, nas páginas 
27 e 28, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
GEOGRAFIA  
Unidade Temática: Conexões e Escalas.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 03 - As pessoas 
transformam as paisagens – Por que as pessoas 
transformam as paisagens? 

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 
24/03 – páginas 132 e 133 do livro.  
2. Fizemos a leitura partilhada do texto da página 128 do 
livro, e vimos que as pessoas se relacionam com a 
natureza de diferentes maneiras e que, de acordo com as 
atividades praticadas por elas, alteram as paisagens de 
diferentes formas. 
3. Espelhamos exemplos de paisagens rurais e urbanas, 
e destacamos os principais elementos que formam cada 
uma delas. 
4. Respondemos coletivamente à tarefa de classe – 
página 131 do livro. 
5. Apresentamos o vídeo – O que é Paisagem? 
Diferenças entre paisagens urbanas e paisagens 
rurais. 
https://www.youtube.com/watch?v=DMrF83phRVA 
6. Conversamos com a turminha sobre as informações do 
vídeo. 
7. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à página 129 do livro.  
2. Faça a reescrita da carta produzida na página 131 do 
livro – Use as páginas de Anotações do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
ENGLISH: SAS  
Thematic Unit: School objects: ruler, pencil, book, 
notebook, eraser, etc. Colors: red, blue, green, yellow, etc. 
What is this? It is… 
Target of Knowledge: Chapter 4 – What is this? 
Present the vocabulary related to school objects with 
structures like „‟What is this?‟‟ This is a… 

CLASS 
1. Iniciamos a aula com a correção do homework do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
2. Em seguida realizamos as atividades do SAS pages  36, 37, 38, 
39, 41 e 42. 
3. Por último explicamos o homework do SAS,  pag 40 e 45. 

HOMEWORK 
1. Answer page 40 and 45 on SAS Book. 

 
 

“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. 
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