
GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 
COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 

 
 
 

Do: Colégio Pro Campus Criança. 
Para: Senhores Pais/Responsáveis. 
Ref.: Agenda Semanal – 3ª SEMANA – 1º Ano do Ensino Fundamental. 

 

31/05/2021 SEGUNDA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida cotidiana.  
Objeto de Conhecimento: Análise linguística / semiótica – Tipos de frases. 

PARA CLASSE 
1. Na aula e hoje, realizamos a autocorreção da atividade de casa, páginas 13 a 16 do livro de Leitura e Escrita. 
2. Exploramos o quadro explicativo da Atividade 03, página 07, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem, sobre os tipos de frases. 
3. Destacamos também sobre os sinais de pontuação e a função que cada um desempenha em uma frase. 
4. Assistimos ao vídeo Aula de Língua Portuguesa: tipos de frases, disponível no link – 
https://www.youtube.com/watch?v=hI1Y_He5LuM . 
5. Propusemos a resolução dos itens 1 e 2 da Atividade 03 – do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem  e, em seguida, realizamos a autocorreção. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 03, nas páginas 08 e 09, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Realize a atividade proposta no App Padlet. Siga as orientações postadas no App da escola.  
 
REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico literário/Vida cotidiana. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 8: Um recadinho para você – Leitura / escuta – Espalhando mensagens e 
conhecimento. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, realizamos a socialização da atividade de casa, Atividade 02, páginas 04 a 06, do Caderno de 
Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Refletimos sobre o propósito de doar um livro como uma boa ação e incentivo à leitura. 
3. Relembramos sobre a estrutura do gênero textual bilhete. 
4. Realizamos em classe a 1ª questão (apenas o 2º passo), da página 69, do livro de Língua Portuguesa, no Anexo 4 
(página 137), do mesmo. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1.  Com a ajuda de um adulto escolha um livro que você já leu e que possa doar. Em seguida, dê continuidade ao 
bilhete iniciado em sala, no Anexo 4 (página 137), do livro de Língua Portuguesa,  seguindo as instruções da página 
70 (itens 2, 3 e o 3º passo), do mesmo.  
Atenção: Leve o livro com o bilhete colado para a escola na próxima aula (07/06/2021). 
 
ARTE 
Unidade Temática: Teatro.  
Objeto de Conhecimento: O Corpo fazendo Arte – Capítulo 7 – O Espetáculo vai começar.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula dando bom dia/boa tarde e anotamos o nome dos participantes. 
2. Formamos uma roda, destacamos na tela on-line e reproduzimos os sons com as mãos, seguindo as etapas da 
página 83 do livro. Sorteamos apenas um aluno para apresentar a questão 4.   
3. Exploramos os conhecimentos prévios sobre teatro e peças teatrais. 
4. Mostre a imagem do espetáculo „Henriques‟ e questione sobre os gestos que as pessoas estão fazendo, tipo de 
roupas e se estão maquiadas – página 84 do livro. Guie o olhar sobre a legenda da imagem. 
5. Converse com as crianças sobre as salas de teatro existente na nossa cidade.  
6. Quem faz arte – Grupo Teatral Vagalumtumtum – página 85 do livro.  

https://www.youtube.com/watch?v=hI1Y_He5LuM


7. Fazendo Teatro – analisamos as imagens e explicamos a turma como a sombra é criada pela projeção no tecido e o 
uso de objetos e bonecos como personagens – página 86 do livro.  
8. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Conhecemos na aula de hoje várias formas de fazer teatro: teatro de bonecos, atores e atrizes que fazem os 
personagens e o teatro de objetos. Agora é com você! 

 Traga para nossa aula algum boneco(a) ou fantoche. Vai ser divertido criar movimentos para contação de uma 
história! 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Practice vocabulary. 
Target of Knowledge:UNIT 3 – How Do We Have Fun? Learnnumbers 11 – 20. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, praticamos a leitura e escrita dos números do 11 ao 20.  
2. Através de canções e vídeos praticamos a leitura e pronúncia dos números.  
3. Respondemos às páginas 38 – Class Book e 78 – Activity Book. 

HOMEWORK 
1. Em seu Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, escreva o título HowOld Are You? E faça um bolo 
com a quantidade de velas representando sua idade. 
 

Importante: Acesse a plataforma brightideas.oxfordonlinepractice.com, assista aos vídeos, ouça aos 
áudios e confira as atividades de prática para melhor aproveitamento das suas atividades. 
 

01/06/2021 TERÇA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida cotidiana / Artístico literário. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 8: Um recadinho para você – Leitura / escuta – Gostar de ler: Interpretação 
textual. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, Atividade 03, nas páginas 08 e 09, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem + Atividade no Padlet.  
2. Realizamos a leitura do texto da página 73, do livro de Língua Portuguesa e discutimos sobre o que a história se 
trata. 
3. Criamos uma atmosfera para que os alunos expressassem suas opiniões e pudessem avaliar suas hipóteses acerca 
da leitura realizada. 
4. Orientamos as crianças a responderem às atividades propostas nas páginas 74 e 75, do livro de Língua 
Portuguesa, fazendo interferências sempre que necessário. Em seguida, fizemos a correção da atividade de classe. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 71 e 72, do livro de Língua Portuguesa. 
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – Números para contar e operar / Capítulo 8 – Quantos ao todo? / Números e 
operações / Adicionando e subtraindo números.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula com a autocorreção da tarefa de casa da tarefa de casa do dia 27/05 – páginas 46 e 47 do livro. 
2. Em seguida, explicamos os jogos: Só Vale (página 48) 10 e Encontre 10 (página 50), a partir de cartinhas 
numeradas apresentadas em slides e incentivamos a realização do jogo com a família.  
3. Fizemos as praticas das páginas das páginas 49 e 51 do livro e verificamos se as crianças aprenderam a lógica dos 
jogos educativos.  
4. Realizamos a tarefa de classe na página 52 do livro. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 06, nas páginas 13 a 15, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 



NATUREZA E SOCIEDADE 
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 
Objeto do Conhecimento: Capítulo 8 – O tempo não para / Quando a noite chega / Partes do dia / E os animais e as 
plantas? / Ontem, hoje e amanhã.   

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula fazendo a autocorreção da tarefa de casa do dia 27/05 – Atividade 03, nas páginas 07 e 08, do 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Socializamos a leitura do Para Relembrar do capítulo 7.  
3. Apresentamos slides para explicar sobre as partes do dia: manhã, tarde e noite. 
4. Fizemos o estudo do texto das páginas 43 e 46 do livro.  
5. Realizamos a tarefa de classe nas páginas 45 e 46 (questão 01) do livro. 
6. Finalizamos com o vídeo - De Onde Vem o Dia e a Noite? #Episódio 8 
https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U 
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 

1. Responda às páginas 42, 44 e 46 (questão 2) do livro.  

ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Sounds and Speaking. 
Target of Knowledge: What Do We Like About School? Unit review. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, revisamos os números e a sua pronúncia e depois fizemos o board game, para praticarmos o 
vocabulário. 
2.  Respondemos às páginas 38 – Class Book. 

HOMEWORK 
1. Para relembrar os números, assista ao vídeo Contagem de 1 a 20 em Inglês, no YouTube e repita as palavras. 

 
Importante: Acesse a plataforma brightideas.oxfordonlinepractice.com, assista aos vídeos, ouça aos 

áudios e confira as atividades de prática para melhor aproveitamento das suas atividades. 

 
02/06/2021 QUARTA-FEIRA 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida cotidiana / Artístico literário. 
Objeto de Conhecimento: Analise linguística / semiótica – seção Para Relembrar / Cedilha. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, páginas 71 e 72, do livro de Língua Portuguesa. 
2. Trabalhamos a seção Para Relembrar, destacando os conteúdos que foram trabalhados no capítulo, páginas 76 e 
77, do livro de Língua Portuguesa. 
3. Exploramos a Atividade 08, página 20, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, estudando sobre 
a ortografia do Ç. 
4. Propusemos a realização dos itens 1 a 4, da Atividade 08, do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem e, em seguida, fizemos a autocorreção dos mesmos. 
5. Realizamos um ditado, nas páginas de Anotações, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, com 
a ortografia estudada. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 08, na página 21, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – Números para contar e operar / Capítulo 8 – Quantos ao todo? / Números e 
operações / Adicionando e subtraindo números / Tabelas e gráficos.  

PARA CLASSE 

https://www.youtube.com/hashtag/epis%C3%B3dio
https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U


1. Iniciamos a aula com a autocorreção da tarefa de casa da tarefa de casa do dia 01/06 – Atividade 06, nas páginas 
13 a 15, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Explicamos sobre tabelas e gráficos, por meio de slides expositivos.   
3. Orientamos o trabalho de construção do gráfico de barras com base nas informações coletadas na página 53 do 
livro. Faça a pesquisa sobre o esporte preferido anotando no quadro/tela em branco. 
4. Auxiliamos os alunos a reproduzir o gráfico em um quadriculado, como solicitado na questão. 
5. Fizemos a leitura explicativa da seção Organize as Ideias. 
6. Em seguida, fizemos uma pesquisa sobre a Brincadeira Preferida da sua turma e registre cada voto com um traço. 
7. Em seguida, levamos os alunos a responderem aos itens A, B e C da página 55 do livro.  
7. Finalizamos com o estudo das páginas 58 e 59 – Para Relembrar, fazendo a retomada do capítulo.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 56 e 57 do livro.  
 
FORMAÇÃO 
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais. 
Objeto de Conhecimento: Projeto 2 – Cuidando da alimentação: comer melhor no dia a dia - Programa Pleno. 

PARA CLASSE 
1. Socializamos a tarefa de casa do dia 26/05- leitura do paradidático - Comer Bem para Viver bem!, no Caderno de 
Projetos: alimentos que você come e não come no dia a dia que foram citados no paradidático. 
2. Continuamos com a temática do 2º bimestre: Cuidando da minha alimentação!  
3. Explicamos às crianças e pedimos que elas idealizassem e construíssem um jogo sobre alimentação saudável, 
relacionado com a pandemia. 
4. Apresentamos a página 15 da revista, por meio de slide expositivo.  
5. Explicamos a proposta – pedimos que criassem algum jogo de percurso, de cartas para adivinhação ou mímica: de 
competição ou de conhecimentos, usando a classificação dos alimentos: in natura, processados ou ultraprocessados.  
6. Fizemos a leitura das páginas 16 e 17 da revista, definimos o tipo de jogo e registramos as ideias no Caderno de 
Projetos.  
7. Ressaltamos a importância de conhecer cada vez mais diferentes tipos de alimentos. 
8. Espelhamos modelos de jogos, como sugestão. 
9. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
Senhores pais/responsáveis,  
O Projeto 02 – Programa Pleno tem como objetivo trazer novas perspectivas, ampliar as formas de pensar um 
problemae inspirar os alunos a acharem novos conceitos para a construção de solução.  
Para alcançar esses objetivos, a proposta é que os alunos desenvolvam e brinquem comum jogo criado por eles 
mesmos. Assim, trabalharão tanto as competências necessárias para o desenvolvimento criativo, quanto às utilizadas 
na prática pelos jogadores. 
O assunto do jogo será- Alimentação saudávelem tempos de pandemia!  
                                        Atenciosamente, a professora.  
Agora é com você! Para dar continuidade à confecção do joguinho, siga a proposta da página 18 da Revista 
Embarcando – Projeto 02. 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Vocabulary and song. 
Target of Knowledge: BOARD GAME 

CLASS 
1. Na aula de hoje, utilizamos o board game criado na aula anterior para revisar os números e vocabulários da Unidade 
3. 

HOMEWORK 
1. Acesse a plataforma com seu usuário e senha: brightideas.oxfordonlinepractice.com, assista aos vídeos da Unit 3 
(ao entrar na plataforma, na aba “resources”, clique em vídeos e, assista aos vídeos da Unit 3) e faça as atividades de 
prática (Practice – Unit 3). 

 
Importante: Acesse a plataforma brightideas.oxfordonlinepractice.com, assista aos vídeos, ouça aos 

áudios e confira as atividades de prática para melhor aproveitamento das suas atividades. 
 



03/06/2021 QUINTA-FEIRA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento:Capítulo 9:Bonito por dentro – Leitura / escuta – Trabalhando o texto. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, Atividade 08, na página 21, do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem. 
2.  Exploramos a seção Hora da leitura, página 78, do livro de Língua Portuguesa, trabalhamos os questionamentos, 
instigando a curiosidade dos alunos sobre a leitura. 
3. Trabalhamos o texto nas páginas 79 e 80, do livro de Língua Portuguesa. 
4. Orientamos na resolução dos itens propostos na página 81, do mesmo a partir das informações dispostas no texto. 
5. Realizamos a autocorreção da atividade dando espaço para a retirada de dúvidas e, em seguida, explicamos a 
atividade de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 82 e 83, do livro de Língua Portuguesa. 
 
Atenção: O aluno de turma remota deve providenciar uma folha de papel A4 para a aula de Formando Leitores, 
amanhã (04/06/2021). 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – Números para contar e operar / Capítulo 9 – Compara aqui, acrescenta ali, 
retira acolá / Adicionando e subtraindo números.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula com a autocorreção da tarefa de casa da tarefa de casa do dia 02/06 – páginas 56 e 57 do livro.  
2. Fizemos a abertura do capítulo 9, aprofundando o estudo sobre adição e subtração – páginas 60 e 61 do livro. 
3. Exploramos o trocando ideias com registros nas páginas de Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem. (Orientamos a fazer o cabeçalho). 
4. Em seguida, fizemos coletivamente a tarefa de classe na página 62 do livro.  
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à página 63 do livro.  
2. Copie as continhas nas Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem e resolva-as.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NATUREZA E SOCIEDADE 
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 
Objeto do Conhecimento: Capítulo 8 – O tempo não para / Quando a noite chega / Partes do dia / Calor, chuva e frio.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula fazendo a autocorreção da tarefa de casa do dia 01/06 - páginas 42, 44 e 46 (questão 2) do livro. 
2. Fizemos o estudo do texto das páginas 47 a 49 por meio de slides expositivos.  
3. Realizamos a tarefa de classe na página 47 do livro. 
4. No Caderno Meia Pauta (Atividades Pedagógicas de Aprendizagem), orientamos que as crianças ilustrassem as 
mudanças do tempo: ensolarado, quente, chuvoso e frio. 
5. Apresentamos o vídeo educativo: O tempo atmosférico para crianças | Aprender vocabulário em português | 
Novas palavras para crianças https://www.youtube.com/watch?v=Rq0Tvsmd-6I 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 

https://www.youtube.com/watch?v=Rq0Tvsmd-6I


1. Responda à Atividade 04, nas páginas 09 e 10, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 
ENGLISH: OXFORD 
Thematic Unit: Vocabulary and song. 
Target of Knowledge: Unit 4 – What Do We Like About Animals? Family and baby. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, iniciamos uma nova unidade intitulada WhatDo WeLikeAboutAnimals?E vimos alguns animais e 
suas características.  
2. Respondemos às páginas 40 e 41 – Class Book e 30 – Activity Book. 

HOMEWORK 
1. No seu Activity Book (página 31), responda à questão número 2. 
2.  Retire os stickers do final do livro e cole-os no local correspondente e complete o nome dos animais. 
 

Importante: Acesse a plataforma brightideas.oxfordonlinepractice.com, assista aos vídeos, ouça aos 
áudios e confira as atividades de prática para melhor aproveitamento das suas atividades. 
 

04/06/2021 SEXTA-FEIRA 
 

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

PARA CLASSE 
1. Hoje iniciamos nossa aula com a socialização da tarefa de casa, proposta da Atividade 03, proposta na página 05, 
do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Trabalhamos uma temática muito especial AMIZADE, com o vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=2TDJu-cWcH0 e assistimos a história da Doroteia Centopeia – disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=sYIFgtb5v-w. 
3. Em seguida, exploramos por meio de questionamentos a relação entre os dois vídeos apresentados. 
4. Produzimos um cartão da amizade com folha de papel A4 para um amigo/ou alguém da família. 
5. Explicamos a tarefa de casa através de slides. 

PARA CASA 
1. Realize a atividade proposta na Atividade 04, página 06, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem 
– Formando Leitores. 
 
Atenção: O aluno de turma remota deve escolher um livro que tenha em casa. 
 
MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 2 – Números para contar e operar / Capítulo 9 – Compara aqui, acrescenta ali, 
retira acolá / Adicionando e subtraindo números / Compondo números usando o material dourado.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula com a autocorreção da tarefa de casa da tarefa de casa do dia 03/06 – página 63 do livro e as 
continhas nas páginas de Anotações do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Fizemos uma retomada sobre composição numérica com material dourado, incentivamos as crianças a manusearem 
o material na aula.  
3. Explicamos mais sobre unidades e dezenas, por meio de slides expositivos. 
4. Resolvemos a tarefa de classe – as questões 1 e 2 da  Atividade 07,na página 16 do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
5. Explique a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 07, (questões 3 a 5), na página 17 do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Recorte e monte o Anexo 3 (páginas 95 a 97) para próxima aula (08/06). 
 
PROGRAMAÇÃO  
Unidade Temática: Linguagens Tecnológicas e Digitais. 
Objeto de Conhecimento: Instruções para repetir um conjunto de comandos.  

https://www.youtube.com/watch?v=sYIFgtb5v-w


PARA CLASSE 
1. Cumprimentamos os alunos e anotamos a presença dos participantes. 
2. Realizamos com a turma a atividade para introduzir o conceito de Loop. 
3. Explicamos aos alunos que, em programação, a repetição de uma ação é chamada de Loop.   
4. Espelhamos o aplicativo Codespark Academy – Capítulo: Problema de Ferramentas e explicamos as fases de 1 a 2. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1.Roteiro para acessar o site do Codespark Academy - Digite o endereço eletrônico: www.codespark.com/play/. 
2. Aguarde até carregar o Codespark Academy. 
3. Selecione o idioma Português / Clique no canto superior esquerdo da tela ESCOLAS / Depois selecione a opção 
ALUNOS. 
4. Na opção Usar o código da sala de aula digite o código encaminhado pelo Aplicativo da Escola. 
Importante: Esse código ficará disponível para acesso somente por 24 horas. 
5. Selecione sua turma: Exemplo: 1º ano A manhã / Selecione o nome do aluno. 
6. Depois clique na opção Quebra-Cabeça / Clique no Capítulo 2 - Problema de Ferramentas. 
7. Realize as fases de 01 a 04. 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
Unidade Temática: Jogos e Brincadeiras. 
Objeto de Conhecimento: Alongamento / Aquecimento / Relaxamento / Desafio. 

PARA CLASSE 
1.Iniciamos a aula orientando como alongar a musculatura através de diferentes exercícios de alongamento. 
2. Realizamos com as crianças um Aquecimento dos movimentos.  
3. Realizamos umaatividade dos Escravos de Jó, para esta atividade você irá precisar de (uma fita adesiva). 
4. Realizamos a atividade relaxante para que o organismo voltasse ao estado original. 

PARA CASA 
Jogo do Olha a onda 
        Desafiando outra pessoa, o aluno deverá fazer vários quadradinhos de papelA4 e arremessá-los em direção a 
outra pessoa, que irá pular para desviar dos quadrados. 
 
ENGLISH: SAS – New Places 
Thematic Unit: Vocabulary. 
Target of Knowledge: Nature. 

CLASS 
1. Na aula de hoje, aprendemos sobre o dia e a noite e algumas coisas presentes em cada uma dessas fases do dia.  
2. Depois, revisamos o que foi visto com canções.  
3. Respondemos às páginas 62, 63 e 65 do livro. 

HOMEWORK 
1. SAS Book (página 64): Recorte o Appendix na página 139 e cole-os na página 64, de acordo com as palavras em 
cada quadro. 

 
 

 “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. 

 
 

 

http://www.codespark.com/play/
mailto:procampus@procampus.com.br

