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Dom e Compromisso: 40 anos de história e memória! 

 
22/03/2021 SEGUNDA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3: Cenas em cana 
– Leitura / escuta – Flexão de grau do substantivo. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 13 – itens 4 a 7, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem.  
2. Estudamos sobre as flexões de grau do substantivo e 
as regras de formação. 
3. Analisamos exemplos com o uso de substantivos 
abordando as regras para formação do grau. 
4. Fizemos a leitura do texto “A velha contrabandista” e, 
em seguida, realizamos os itens 1 e 2, da Atividade 14, 
do  Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem.  
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. No caderno de Língua Portuguesa, responda à 
Atividade 14, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
2. Responda à página 61, do livro de Língua 
Portuguesa. 
 
HISTÓRIA 
Unidade Temática: Registros da história: linguagens e 
culturas.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – O tempo 
passa... / Os seres humanos e a passagem do tempo / A 
invenção do calendário.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula com uma saudação de acolhimento e 
um breve diálogo.  
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 17/03 
- página 51 do livro.  
3. Exploramos as páginas 52 e 53 do livro, por meio de 
slides expositivos.  
4. Explicamos sobre os períodos da história, com a 
apresentação de imagens.  
5. Em seguida, realizamos a atividade da seção +Atitude 
– nas páginas 54 e 55 do livro.  

6. Utilizando o App Keynote, realizamos uma atividade 
enviada no Projeto Escolar – os alunos escolheram um 
período da história e pesquisaram as principais 
informações: como, onde inicia, onde termina e o principal 
marco desse período.  
7. Solicitamos a preparação de um slide e apresentação 
com imagens e textos.  
8. Finalizamos a aula com o vídeo – Contagem do 
tempo e divisões da história:  
https://www.youtube.com/watch?v=0rDGloZusfw&ab_cha
nnel=NOVAHIST%C3%93RIA 
9. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 52 e 53 do livro. 
 
LÓGICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: A lógica e os números: 
enigmas e desafios. 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos com uma saudação diária e um breve 
diálogo. 
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 22/02 
– Atividade 02, questões 2, 3 e 4, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
3. Exploramos as questões propostas, compartilhamos 
slides na tela e os desafios 1 a 4, deixamos que os 
alunos pensassem primeiro e demos os primeiros 
comandos.  
4. Em seguida, explicamos uma melhor maneira de 
avaliar cada questão, orientamos os alunos a fazerem os 
cálculos adequados das questões no Caderno de Lógica 
e verificamos com eles os resultados.  
5. Compartilhamos pelo Projeto Escolar o Sudoku, 
explicamos e resolvemos coletivamente.  
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. No caderno de Lógica, responda à Atividade 03, 
questões 5 a 8, do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
 
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. 
2. Realizamos com as crianças, um Aquecimento das 
duas linhas, (neste momento você irá precisar de uma 
fita adesiva). 

SOCIEDADE EDUCACIONAL IRMÃOS RODRIGUES LTDA 

COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 

TERESINA - PIAUÍ 

5° ANO – 5ª SEMANA 

AGENDA SEMANAL DE ATIVIDADES 

https://www.youtube.com/watch?v=0rDGloZusfw&ab_channel=NOVAHIST%C3%93RIA
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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: The Big Question 
Target of Knowledge: Unit 2 – How do we discover 
things? Review: there is/ there are; present simple 

CLASS 
1. Na aula de hoje, iniciamos os estudos da Unit 2 sobre 
como descobrimos as coisas. 
2. Completamos as páginas 18 e 19 – Class Book e 17 – 
Activity Book. 

HOMEWORK 
1. No homework. 

 
23/03/2021 TERÇA-FEIRA 

 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – Adaptação 
para texto teatral. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 09 (seção Agora é a sua vez! - item 8), do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Iniciamos a adaptação do texto Festa de aniversário 
para um texto teatral. Realizamos a proposta das seções 
Planejando o texto e Escrevendo o texto, da página 62 
do livro de Língua Portuguesa, no caderno da disciplina. 
3. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Conclua a adaptação do texto teatral iniciada em 
classe, no caderno da disciplina.  
 
LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto do Conhecimento: Leitura / escuta - 
Paradidático “O pequeno príncipe”. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje corrigimos a tarefa de casa – 
Atividade 02 – do Caderno de Atividade Pedagógicas de 
Aprendizagem. 

2. Discutimos sobre as páginas que já foram lidas 
anteriormente. 
3. Fizemos a leitura dos capítulos XI e XII. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 03, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem.  
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 4 – Multiplicando e 
dividindo números naturais.  

PARA CLASSE 
1. Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 
18/03 – páginas 20 e 24 do livro de Atividades 
Suplementares / Atividade 15, questões 4 a 8, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.   
3. Realizamos coletivamente a abertura do capítulo, 
páginas 102 e 103 do livro, chamando a atenção para a 
imagem; conversamos com os alunos sobre a 
multiplicação e divisão de números naturais, realizamos a 
seção Trocando ideias.  
4. Apresentamos mais informações sobre os termos das 
operações (Multiplicação e Divisão).  
5. Realizamos a tarefa de classe nas páginas 102 a 105 
do livro. 
6. Fizemos a correção coletiva das questões, ouvindo as 
estratégias dos alunos.  
7. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. No caderno de Matemática, responda à Atividade 16, 
do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: Matéria e Energia.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – Água em toda 
parte / Propriedades da água / Distribuição da água.   

PARA CLASSE 
1. Fizemos a socialização da tarefa de casa do dia 16/03 
– páginas 51 e 52 do livro.  
2. Socializamos a atividade proposta no Projeto Escolar 
– slide com imagens e explicações sobre como a 
mudança de estado físico escolhida acontece.  
3. Exploramos os textos e imagens das páginas 54, 56 e 
57 do livro, por meio de slides expositivos; destacamos os 
pontos importantes da leitura.  
4. Realizamos coletivamente a tarefa de classe na 
página 55 do livro.  
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
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1. Responda à página 58 do livro. 
2. Aula invertida! Realize a atividade proposta no 
Projeto Escolar. 
a) Leia o texto da página 59 do livro.  
b) Pesquise mais informações sobre o “efeito estufa” e 
monte um slide (com texto e imagens) usando o App 
Keynote.  
Obs. Envie à professora sua produção por meio do 
Projeto Escolar. Na próxima aula (25/03), faremos a 
socialização. 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Vocabulary 
Target of Knowledge: Unit 2 – How do we discover 
things? New: science class vocabulary: heat, boil, cool, 
freeze, measure the temperature, gas, melt, liquid, turn 
into, solid. Review: present continuous; present simple; 
You can … ;past simple 

CLASS 
1. Na aula de hoje, aprendemos um vocabulário para 
aulas de ciência, revisamos o tempo “presente continous”, 
presente simples, passado e o uso do “you can...” 
2. Completamos as páginas 20 – Class Book e 18 – 
Activity Book. 

HOMEWORK 
1. No homework. 

 
24/03/2021 QUARTA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – Substantivo 
e Flexões / Discurso direto e Discurso indireto 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 14, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem e página 61, do livro de Língua 
Portuguesa. 
2. Estudamos a classe dos artigos e a função deles nas 
frases. 
3. Identificamos, através do texto lido, os artigos e suas 
respectivas classificações. 
4. Respondemos às páginas 56 a 58, do livro de Língua 
Portuguesa. 
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1.  No caderno de Língua Portuguesa, responda à 
Atividade 15, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem.  
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números. 

Objeto de Conhecimento: Aula de Tabuada / 
Operações fundamentais. 

PARA CLASSE 
1. Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 03/03 
– no aplicativo Projeto Escolar, juntamente com os 
alunos. 
3. Relembramos as propriedades da Adição, anotando as 
informações no Aplicativo Notas. 
4. Realizamos a Atividade de Classe 17, disponível no 
aplicativo Projeto Escolar. 
5. Fizemos a correção coletiva das questões, ouvindo as 
estratégias dos alunos.  
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
 Utilizando o App Notas, copie e resolva as situações 

problemas abaixo: 
1. Arme e efetue as divisões a seguir: 

 
2. Uma recepcionista atende 23 chamadas telefônicas por 
dia. Trabalhando de segunda a sábado, quantas 
chamadas a recepcionista atenderá? 
3. Uma empresa comprou 10 unidades de um produto por 
R$ 11,00 cada, 13 unidades de outro produto por R$ 
21,00 cada, 20 unidades de um terceiro produto por R$ 
12,00 cada. Qual o total geral dos gastos? 
 
HISTÓRIA 
Unidade Temática: Registros da história: linguagens e 
culturas.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – O tempo 
passa... / Os seres humanos e a passagem do tempo / 
Como contar a tempo? / Marcando a passagem do tempo.  

PARA CLASSE 
1.  Iniciamos a aula com uma saudação de acolhimento e 
um breve diálogo. 
2.  Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 22/03 
- páginas 52 e 53 do livro. 
3.  Realizamos uma retomada do Capítulo 3, por meio 
das páginas 56 e 57 – seção Para Relembrar.  
4. Em seguida, exploramos o texto de abertura da 
Atividade 08, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem, aprofundando o estudo sobre as formas 
de contar o tempo. 
5. Apresentamos slides para fixar os conteúdos do 
Capítulo 3 do livro. 
6.  Explicamos a tarefa de casa.  
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PARA CASA 
1. No caderno de História, responda à Atividade 08, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  
 
GEOGRAFIA  
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 
Objetos de Conhecimento: Capítulo 3 – A população do 
Brasil / Quantos são os brasileiros? / Contando os 
brasileiros.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 19/03 
– Atividade 07, questões 7 a 11, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.   
2. Socializamos o acesso ao Eureka, referente ao 
Capítulo 2 do livro e mostramos participação da turma. 
3.  Em seguida, exploramos as páginas de abertura do 
Capítulo 3 – páginas 126 e 127 do livro; discutimos 
oralmente a seção Trocando ideais, analisando textos e 
imagens das páginas. 
4. Fizemos o estudo dos textos das páginas 128 e 129 do 
livro, por meio de slides expositivos.  

PARA CASA 
1. Estude a página 130 do livro – seção Para ir além! – 
No App Notas, responda aos questionamentos a seguir.  
a) O que o gráfico da página 130 do livro mostra? 
b) Relacione os motivos do crescimento populacional do 
Brasil. 
c) Responda à página 131 do livro.   
 
ARTE 
Unidade Temática: Artes Visuais.  
Objeto de Conhecimento: No Caminho da Arte – 
Capítulo 4 – Intervenção Urbana.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula saudando a turma com bom dia/boa 
tarde e anotando o nome dos participantes. 
2. Fizemos a apresentação das cenas teatrais feitas em 
forma de vídeo ou em algum espaço da escola. 
3. Conduzimos a leitura das imagens de uma intervenção 
urbana criada pelo grupo Coletivo Linhas – trocamos 
ideias com as perguntas sugeridas na página 42 do livro. 
Ressaltamos sobre os materiais usados na produção dos 
peixes e as características do grupo. 
4. Escolhemos um aluno para ler o texto “Mas o que é 
intervenção urbana?”. Destacamos com marca-texto o 
nome e o local onde foi realizado a intervenção e o que 
usaram de materiais para realizar o trabalho na rua – 
página 43 do livro. 
5. Sorteamos um aluno para ler sobre o grupo Coletivo 
Linhas, no quadro “Quem faz Arte” – página 43 do livro. 
6. Analisamos e discutimos a imagem da intervenção 
“Cardume” – página 44 do livro. 

PARA CASA 
1. Vamos pesquisar mais sobre Intervenções Urbanas e 
Ações Efêmeras – com o intuito de refletir sobre a vida 
nas cidades e sensibilizar os espaços urbanos de maneira 
sutil com trabalhos efêmeros.  Agora é com você! 

 Observe as fotos da intervenção urbana “Olhe para o 

céu” e responda a página 46 do livro. 

ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: Grammar 
Target of  Knowledge:  Unit 2 – How do we discover 
things? New: zero conditional: If I boil water, it turns into 
steam. If you freeze water, it turns into ice. If we melt ice, 
it turns into water. What happens if you / we boil water? 
Review: past simple; transport 

CLASS 
1. Na aula de hoje, aprendemos a utilizar a estrutura 
“zero conditional”.  
2. Completamos as páginas 21 / 112 – Class Book e 19 – 
Activity Book. 

HOMEWORK 
1. No homework. 

 
25/03/2021 QUINTA-FEIRA 

 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura / escuta – Revisão: 
Conto e Texto teatral. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, verificamos se os alunos concluíram 
a adaptação teatral e socializamos os textos.  
2. Revisamos as particularidades sobre os gêneros conto 
e texto teatral, revendo conceito, estrutura e 
características.  
3. Orientamos os alunos a estudarem para a avaliação 

PARA CASA 
1. Estude para a avaliação.  
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 4 – Multiplicando e 
dividindo números naturais / A tabua de Pitágoras.  

PARA CLASSE 
1. Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 19/03 
– Atividade 16, do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem.  
3. Apresentamos mais informações sobre os algoritmos 
formais da multiplicação, por meio de slides expositivos.  
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4. Explicamos sobre a tábua de Pitágoras e 
apresentamos o vídeo – EXTRA 03 – Tábua de 
Pitágoras (Tabuada diferente) 
https://www.youtube.com/watch?v=vTduRszGz0w  
5. Realizamos a tarefa de classe nas páginas 106 a 109 
do livro.  
6. Fizemos a correção coletiva das questões, ouvindo as 
estratégias dos alunos.  
7. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1.  Responda a atividade nas páginas 34 a 36 do livro de 
Atividades Suplementares – SAS. 
 
CIÊNCIAS  
Unidade Temática: Matéria e Energia.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 3 – Água em toda 
parte / Estados físicos da água e suas transformações.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a socialização da tarefa de casa do dia 23/03 
- página 58 do livro. 
2. Socializamos a atividade proposta no Projeto Escolar 
– slide sobre o “efeito estufa” usando o App Keynote.  
3. Exploramos os conteúdos: ciclo da água, estados 
físicos da água e transformações dos estados físicos, por 
meio de slides expositivos.  
4. Realizamos coletivamente a tarefa de classe – a 
Atividade 09 – questões 1 a 3, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem.   
5. Apresentamos os vídeos: 

 Vídeo 3 – Água é Saúde (Projeto Água) 
https://www.youtube.com/watch?v=NVNIYi5P5GQ  

 Vídeo Conscientização – Conexão Água 
https://www.youtube.com/watch?v=2w9jo7L_Tko  
6. Socializamos as informações dos vídeos e montamos 
no App Notas um pequeno texto sobre a importância da 
água para os seres vivos. 
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. No caderno de Ciências, responda à Atividade 03, 
questões 4 a 7, do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem.  
 
FORMAÇÃO 
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais. 
Objeto de Conhecimento: Projeto – Como lidar com as 
expectativas / Gratidão – Programa Pleno. 

PARA CLASSE 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 11/03 – o vídeo 
Gratidão – O mundo precisa mais disto / cartaz – Por que 
o mundo precisa de gratidão? 

2. Pedimos aos alunos que abrissem a Revista 
Incríveis, nas páginas 20 e 21 e exploramos o conteúdo 
das páginas por meio da leitura partilhada. 
3. Depois da leitura, apresentamos as perguntas 
norteadoras que aparecem na página 21 para realizar 
uma roda de conversa:  

 O que você sente quando perdoa alguém?  
 O que você sente ao ser perdoado?  
 Quais benefícios surgem com o perdão? 

4. Pedimos aos alunos que pegassem o livro 
paradidático: O túnel do tempo, escrito por Heloisa 
Prieto, para a realização de uma leitura compartilhada ou 
leitura colaborativa. 
5. Abrimos uma discussão a partir de algumas perguntas, 
como:  

 No início do livro, o que vocês acharam que 
aconteceria com Babi?  

 A partir do conflito com a mãe, o que Babi sentiu?  
 Que parte do livro indica isso?  
 O final da história aconteceu como vocês esperavam? 

Por quê?  
6. Em seguida, apresentamos os seguintes 
questionamentos:  

  Como essa história seria contada pela perspectiva da 
mãe de Babi?  

 Será que seria igual ao texto que lemos?  
7. Pedimos aos alunos que registrassem suas hipóteses 
no Caderno de Projetos e, depois, compartilhassem com 
os colegas. 
8. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Agora é com você! Compartilhe a história – O túnel 
do tempo - com os familiares e, em seguida, responda ao 
“quiz” da página 22 da Revista Incríveis.  
 
ENGLISH: OXFORD  
Thematic Unit: Vocabulary and story 
Target of  Knowledge: Unit 2 – How do we discover 
things? New verbs: fancy, dislike, carry on suggest, 
imagine, stop. New (passive): verb + ing. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, aprendemos alguns verbos e o uso do 
verbo + ing. 
2. Completamos as páginas 22 e 23 – Class Book e 20 – 
Activity Book. 

HOMEWORK 
1. No homework. 

 
26/03/2021 SEXTA-FEIRA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 

https://www.youtube.com/watch?v=vTduRszGz0w
https://www.youtube.com/watch?v=NVNIYi5P5GQ
https://www.youtube.com/watch?v=2w9jo7L_Tko
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Objeto de Conhecimento: Capítulo 3: Cenas em cana 
– Leitura / Escuta – Concordância Nominal 
(Artigo/substantivo e adjetivo). 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, 
Atividade 15, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. 
2. Revisamos o emprego dos substantivos, artigos e 
adjetivos estabelecendo uma concordância entre eles. 
3. Analisamos exemplos com o uso de frases e trechos, 
abordando as regras de concordância nominal. 
4. Realizamos os itens propostos nas páginas 50 e 60, do 
Livro de Língua Portuguesa.  

PARA CASA 
1. Estude as páginas 66 e 67 do livro de Língua 
Portuguesa.   
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 4 – Multiplicando e 
dividindo números naturais / O algoritmo formal da 
multiplicação.  

PARA CLASSE 
1. Realizamos a rotina com oração de acolhimento. 
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 23/03 
– páginas 34 a 36 do livro de Atividades Suplementares.  
3. Apresentamos mais informações sobre os algoritmos 
formais da multiplicação, por meio de slides expositivos.  
4. Compartilhamos o vídeo – Matemática sem segredos 
– Multiplicação - 
https://www.youtube.com/watch?v=u3UiqdWije0 
5. Realizamos a tarefa de classe nas páginas 110 a 112 
do livro. 
6. Fizemos a correção coletiva das questões, ouvindo as 
estratégias dos alunos.  
7. No App Notas, pesquisamos e registramos sobre as 
propriedades da multiplicação.  
8. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1.  Responda às páginas 37 a 39 do livro de Atividades 
Suplementares – SAS. 
 
GEOGRAFIA 
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 
Objetos de Conhecimento: Capítulo 3 – A população do 
Brasil / Quantos são os brasileiros? / Contando os 
brasileiros.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 24/03 
– página 131 do livro.  
2. Socializamos a atividade no App Notas, deixamos os 
alunos apresentarem as descobertas.  

3. Exploramos os textos das páginas 132 e 133 / 135 a 
137 do livro, por meio de slides e prints do livro. 
4.  Destacamos os pontos importantes da leitura.  
5.  Apresentamos o vídeo – O que é Pirâmide Etária - 
Minuto Geografia - 
https://www.youtube.com/watch?v=Ow1La1LTFZY  
6. Realizamos a tarefa de classe na página 134 do livro; 
sistematizando as informações do vídeo.  
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1.  Responda às páginas 138 e 139 do livro. Faremos a 
correção na aula do dia (29/03 – segunda-feira).  
ENGLISH: SAS  
Thematic Unit: Joanne is American / What time is it? 
Target of  Knowledge:  Unit 1 – Chapter 4 / Chapter 5 
Countries and nationalities / Telling the time. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, os alunos fizeram atividades para 
reforçar o uso das nacionalidades e aprenderam a falar as 
horas. 
2. Completamos as páginas 49 a 55. 

HOMEWORK 
1. Answer page 58 – 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. 

 
 

Visto dos Pais/Responsáveis: ___________________ 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u3UiqdWije0
https://www.youtube.com/watch?v=Ow1La1LTFZY
mailto:procampus@procampus.com.br

