
GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 
COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 

 
 

 

Do: Colégio Pro Campus Criança. 
Para: Senhores Pais/Responsáveis. 
Ref.: Agenda Semanal – 9ª SEMANA – 4º Ano do Ensino Fundamental. 

 

27/09/2021 SEGUNDA-FEIRA 
 

 Avaliação Bimestral de Língua Inglesa 
Avaliação Escrita (valor: 8,0 pontos) + Avaliação Oral (valor: 2,0 pontos) 
Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 
Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 16h20às 17h, com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta Avaliação 
estará disponibilizada no Aplicativo dia26/09, a partir das 14h). Data da entrega da Avaliação na escola, até as 
17h30 do dia 01/10/2021. 
Oxford Book 

 Unit 5: What’s great about the zoo 
 Class Book: Pages 54 to 58. 
 Activity Book: 49, 50, 51, 52, 108 and 116. 
 Unit 6: Where do people work 
 Class Book: 63 to 68. 
 Activity Book: 59, 60, 61,62, 109 and 117. 

SAS Book  
 Chapter 11: One, two, three study with me 
 Page 118 to 125. 
 Chapter 12: Let’s take a train 
 Pages 128 to 137. 
 Chapter 13: Hobbies 
 Pages 138 to 147. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Análise Linguística / semiótica – A letra H. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, estudamos o uso da letra H na posição inicial das palavras.  
2. Foram realizadas as páginas 93 e 94 do livro de Língua Portuguesa. 
3. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 100 e 101, do livro de Língua Portuguesa.   
 

MATEMÁTICA 
Unidade Temática: Probabilidade e Estatística. 
Objeto de Conhecimento: Unidade 04: Novos caminhos da Matemática / Capítulo 14: Qual é a chance de 
acontecer? / Situações-problema envolvendo combinações. 

PARA CLASSE 
1. Exploramos o início da unidade 4 e incentivamos os alunos a observarem os textos e imagens das páginas 92 a 95 
do livro.  
2. Solicitamos a leitura partilhada das páginas de abertura do Capítulo 14 do livro e respondemos coletivamente à 
seção Trocando Ideias.  
3. Apresentamos slides explicativos sobre as ideias de resolução de problemas de combinações.  
4. Apresentamos o vídeo educativo sobre – Combinações da Multiplicação – 4° ano 
https://www.youtube.com/watch?v=DjUq28IhgWI 
5. Exploramos as informações do vídeo e apresentamos outros exemplos por meio de slides.  
6. Disponibilizamos um tempo para a realização da atividade de classe – páginas 96 e 97 do livro.  
7. Concluímos com a autocorreção. 
8. Explicamos a atividade de casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=DjUq28IhgWI


PARA CASA 
1. Estude e responda às páginas 98 e 99 do livro.  
 

CIÊNCIAS/SEBRAE 
SEBRAE – JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS – Encontro 03. 
Unidade Temática: Empreendedorismo e Educação Financeira.  
Objeto de Conhecimento: Locadora de produtos – Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). 

PARA CLASSE 
1.Iniciamos nossa aula com uma belíssima e animada música e fizemos uma oração. 
2. Compartilhamos a leitura partilhada das páginas 32 e 33 do livro e converse sobre as informações da leitura. 
3. Exploramos a atividade de desenho da página 33 do livro e, seguimos com a proposta do projeto com a leitura 
partilhada das páginas 34 a 36 do livro.  
4. Fizemos a leitura do texto – técnicas de desenho (passo a passo para desenhar a cabeça de personagens) - 
página 35 e 36. Solicitamos a resolução da atividade páginas 37 e 38 do livro. 
5. Relembramos o tema do nosso Projeto – Locadora de produtos e os comportamentos empreendedores. 
Busca de informações, busca de oportunidades, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, 
criatividade, comunicação e trabalho em equipe.  
6. Compartilharmos dicas para se fazer uma história em quadrinho, solicitamos que um dos alunos fizesse a leitura 
para a turma das páginas 38 e 39 do livro.  
7. Levamos para aula papel ofício para as produções dos quadrinhos e desenhos. Fizemos a exposição dos desenhos 
e dos quadrinhos.  
8.Falamos de alguns dos comportamentos dos empreendedores (educação, respeito e simpatia com o cliente). 
9. Na preparação para próxima aula:  

 Retomamos o tema do Projeto e discutimos com a turma as possíveis ações que poderiam ser realizadas durante o 
percurso teórico do projeto e no dia da Feira de Empreendedorismo na Escola.  

 Anotamos todas as sugestões e contribuições dos alunos para arrecadação de valores monetários para fluxo de 
caixa da locadora. 

 Sugerimos uma rifa inicial e questionamos que poderia fazer uma doação (caixa de bombons) ou conseguir um 
patrocínio junto aos familiares.  

 Explicamos a finalidade da rifa e discutimos como será a distribuição dos pontos para a venda. 
PARA CASA 

1. Compartilhe com os familiares o estudo de hoje na aula de Empreendedorismo. Lembre de buscar junto aos 
familiares o “patrocínio” para nossas próximas ações empreendedoras. 
 

28/09/2021 TERÇA-FEIRA 
 
 

 Avaliação Oral de Inglês 
 

 Avaliação Bimestral de História 
 

Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos)  
Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 
Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 17h às 18h30,com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta Avaliação 
estará disponibilizada no Aplicativo dia 27/09, a partir das 14h). Data da entrega da Avaliação na escola, até as 17h30 
do dia 01/10/2021. 
 
Livro 03 de História  
Unidade 03 – Chegadas e partidas. 

 Capítulo 11: De tão longe ao Brasil – páginas16 e 17 / 26 e 27 do livro. 
 Capítulo 12: Caminhando pelo Brasil – páginas 30 a 33 / 34 e 35 / 40 e 41 do livro.  
 Capítulo 13: Recomeçar em um novo lugar – páginas 44 a 49 / 52, 54 e 55 do livro. 

Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 01 a 04.  
 

PORTUGUÊS  
Campo de Atuação: Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 15: Hoje é dia de festa! – Leitura/escuta – Trabalhando a empatia. 

PARA CLASSE 



1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa, páginas 100 e 101, do livro de Língua Portuguesa.   
2. Fizemos uma atividade lúdica para trabalhar o valor da empatia.  
3. Foram realizadas as páginas 98 e 99 do livro de Língua Portuguesa. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às questões Eureka relacionado ao Capítulo 14.   
 

REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Leitura / escuta – Revisando Poema visual e infográfico. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, fizemos uma revisão sobre o gênero textual poema visual, trabalhando estrutura e características. 
2. Analisamos alguns exemplos de poemas visuais e identificamos os elementos que o formam. 
3. Interpretamos poemas visuais a partir dos exemplos apresentados. 
4. Fizemos o planejamento e a produção de poemas visuais, nas páginas de Anotações, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
5. Revisamos e interpretamos infográficos a partir de exemplos apresentados. 

PARA CASA 
1. Estude para a avaliação. 
 

GEOGRAFIA/SEBRAE 
SEBRAE – JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS – Encontro 04. 
Unidade Temática: Empreendedorismo e Educação Financeira.  
Objeto de Conhecimento: Locadora de produtos – Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos o encontro 4 com um bate papo empreendedor:  

 O que alugamos hoje com maior frequência? 
 O que não locamos com tanta frequência? 
 O que você costuma locar durante o ano?  

2. Conversamos sobre o tema PLANEJAMENTO, e incentivamos as crianças a falarem sobre as dúvidas e 
contribuições para o projeto.  
3. Exploramos as páginas 40 a 43 (item 3) do livro, realizando as atividades propostas nessas páginas. 
4. Apresentamos o vídeo: CRIANDO SONHOS | VÍDEO MOTIVACIONAL (Walt Disney) 
https://www.youtube.com/watch?v=gdGM4JOKGY8 
5. Conversamos sobre as informações do vídeo e retomamos os comportamentos empreendedores.  
Na preparação para próxima aula:  

 Retomamos o tema do Projeto e discutimos com a turma as possíveis ações que poderiam ser realizadas durante o 
percurso teórico do projeto e no dia da Feira de Empreendedorismo na Escola.  

 Sugerimos uma rifa inicial e questionamos que poderia fazer uma doação (caixa de bombons) ou conseguir um 
patrocínio junto aos familiares.  

 Explicamos a finalidade da rifa e discutimos como será a distribuição dos pontos para a venda. 
PARA CASA 

1. Não há tarefa para casa.       
 

29/09/2021 QUARTA-FEIRA 
 
 

 Avaliação Oral de Inglês 
 
LITERATURA INFANTIL / FORMANDO LEITORES  
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto do Conhecimento: Leitura / escuta – Apresentação de trabalhos. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, aconteceu o nosso 1º Pro Literário, onde os alunos apresentaram suas produções. 
Atenção: As apresentações correspondem à nota da 3ª Avaliação Bimestral de Literatura Infantil.  

PARA CASA 
1. Não há tarefa. 

https://www.youtube.com/watch?v=gdGM4JOKGY8


 
MATEMÁTICA 
SEBRAE – JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS – Encontro 04. 
Unidade Temática: Empreendedorismo e Educação Financeira.  
Objeto de Conhecimento: Locadora de produtos - Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). 

PARA CLASSE 
1. Fizemos uma retomada das aulas anteriores e converse sobre o tema do Projeto – Locadora de Produtos.  
2. Realizamos a pesquisa de preferências do cliente e exploramos as atividades das páginas 43 a 45 do livro.  
3. Fizemos a discussão e organização dos dados da pesquisa, com base na proposta das páginas 46 a 48 do livro.  
4. Numa roda de conversa, decidimos os possíveis produtos a serem locados no dia da feira. 
5. Finalizamos com o estudo dos textos das páginas 49 e 51 do livro. 

PARA CASA 
1.Para o próximo encontro (30/09, quinta-feira), você deverá trazer: fantasias, adereços, chapéus e roupas diferentes, 
enfim, tudo que você achar que dá para usar num desfile de fantasias. 
 
CIÊNCIAS 
Unidade Temática: A Terra e o Universo.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 04: O espaço e o tempo / Capítulo 14: Um grão de areia no Universo – Rodando 
pelo espaço / Os corpos celestes / A Lua e suas fases.  

PARA CLASSE 
1. Trabalhamos as páginas 62 e 63 do livro e discuta oralmente os questionamentos da seção Trocando Ideias. 
2. Discutimos os textos e os questionamentos das páginas 64 a 66 do livro. 
3. Resolvemos coletivamente as atividades das páginas 67 e 68 do livro. 
4. Apresentamos o vídeo “De onde vêm o dia e a noite?”https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U. 
5. Explicamos a Atividade 05, (páginas 15 a 18 até a questão 06) do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem, para ser resolvida na tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 05, naspáginas 15 a 18 (atéquestão 6),do Caderno de Atividades Pedagógicas de 
Aprendizagem 
ARTE 
Unidade Temática: Dança.  
Objeto de Conhecimento: Danças brasileiras de origem afro-brasileira: tambor de crioula e capoeira – Capítulo 09: As 
manifestações de origem afro-brasileira: corpo, cultura e memória. 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula saudando a todos com um bom dia/boa tarde e anotamos o nome dos participantes. 
2. Assistimos a história do Jongo – Jongo da Serrinhahttps://youtu.be/RyTzVqXJ7Kw, trocamos ideias com as 
perguntas da página 107 do livro e registros feitos nas páginas de Meia Pauta, do Caderno de Atividades Pedagógicas 
de Aprendizagem e complementamos a discussão do quadro para Ir além, sobre quem entrava nas rodas do jongo 
(página 108 do livro).  
3. Aprendemos a música “As baratas”, cantamos batendo palmas e respondemos às questões 3 e 4 da página 108 do 
livro.  
4. Apreciamos a fotografia “Homem carregando madeira” e conversamos sobre as sensações que o registro 
transmite, seção Trocando ideias – página 110 do livro.  
5. O olhar da fotografia – para que serve as fotografias? Conhecemos o trabalho do artista André Cipryano e suas 
obras, uma série, “Quilombolas: tradições e cultura da resistência” – página 111 do livro.  
6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. O trabalho artístico com fotografia pode ter um propósito diferente do que tem as fotos que tiramos no cotidiano. 
Observe mais obras da série do artista André Cipryano e responda às questões da página 112 do livro. Vamos nos 
preparar para fazer fotos artísticas na nossa próxima aula (06/10). 
 

 
30/09/2021 QUINTA-FEIRA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U
https://youtu.be/RyTzVqXJ7Kw


Atenção: (30/10/2021) – Data limite para preenchimento do Requerimento da Prova de 2ª Chamada e entrega à 
Coordenação Pedagógica. 

 

 Avaliação Oral de Inglês 
 

 Avaliação Bimestral de Redação  
 

Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos)  
Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 
Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 16h20 às 17h, com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta Avaliação 
estará disponibilizada no Aplicativo dia 29/09, a partir das 14h). Data da entrega da Avaliação na escola, até as 17h30 
do dia 01/10/2021. 
 

Livro 3 de Língua Portuguesa 
Unidade 03 – As riquezas da Língua Portuguesa: (páginas 41 e 42 / 47 a 49 / 56 a 63 / 67 a 71) 
Gênero textual: Infográfico e Poema Visual 

 Característica do gênero; 
 Leitura e interpretação; 
 Produção Textual. 

Livro de Práticas de Produção Textual (páginas 48 a 50 / 52 a 54) 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 02 e 04. 
 

MATEMÁTICA/SEBRAE  
SEBRAE – JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS – Encontro 05. 
Unidade Temática: Empreendedorismo e Educação Financeira.  
Objeto de Conhecimento: Locadora de produtos - Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). 

PARA CLASSE 
1. Exploramos a página 54 do livro e organizamos o momento do desfile de fantasias.  
2. Após o desfile, definimos o pódio (1º ao 3º lugar) por meio da votação da turma.  
3. Seguimos com a proposta das páginas 55 a 57 do livro. 
4. Organizamos a distribuição dos pontos da RIFA e marcamos a data de devolução e sorteio.   

PARA CASA 
1. A Ação Empreendedora dessa semana será vender os pontos da sua Rifa. Peça ajuda aos familiares nessa 
jornada!   
 

HISTÓRIA 
Unidade Temática: Circulação de pessoas, produtos e culturas.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 04: Tudo está conectado / Capítulo 14 - Uma nova forma de produzir / 
Produzindo objetos ao longo da história.  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a Unidade 4 e buscamos os conhecimentos prévios dos alunos sobre os assuntos que serão estudados. 
2. Exploramos textos e imagens das páginas 56 e 57 do livro. 
3. Em seguida, exploramos a abertura do Capítulo 14 através do chat e dos questionamentos da seção Trocando 
Ideias – páginas 58 e 59 do livro. 
4. Realizamos um estudo sobre as transformações nas formas de produzir ao longo da história e utilizamos slides para 
aprofundar o assunto – páginas 60 e 61 do livro. 
5. Discutimos, também, a evolução das leis trabalhistas antigamente através de um vídeo educativo - Direitos do 
trabalhador – https://www.youtube.com/watch?v=DaMl96-hRwA 
6. Explicamos a tarefa que vai para casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 62 e 63 do livro. 
 

GEOGRAFIA  
Unidade Temática: Natureza, ambiente e qualidade de vida. 
Objetos de Conhecimento: Unidade 4: Os fluxos da natureza / Capítulo 14: Clima e tempo atmosférico: Tempo 
atmosférico e clima Mapas do clima no Brasil.  

PARA CLASSE 

https://www.youtube.com/watch?v=DaMl96-hRwA


1. Iniciamos com a abertura da Unidade 04 explorando leitura do texto e imagem das páginas 154 e 155 do livro, 
falando que ao longo da unidade vão conhecer as diversas paisagens naturais do Brasil e a relação entre os elementos 
naturais na paisagem. 
2. Realizamos a abertura do Capítulo 14, realizem a seção Trocando Ideias, página 157 do livro, em seguida, 
realizamos uma roda de conversa com as respostas dadas. 
3.  Explicamos as diferenças entre tempo atmosférico e clima através de slides explicativos.  
4. Exibimos o vídeo sobre as diferenças entre tempo atmosférico e 
climahttps://www.youtube.com/watch?v=uu8A9wVMWLI 
5. Exploramos o texto da página 160 do livro e fizemos o estudo sobre os tipos de clima do Brasil e, em seguida, 
realizamos a tarefa sugerida na página 161 (questões 1 e 2) do livro. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Assista ao vídeo:Tempo e clima/Animação - https://www.youtube.com/watch?v=-oNMqG--59I.Emseguida, nas 
páginas de Anotações, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem, registre as diferenças entre tempo 
atmosférico e clima. 
2. Responda à questão 3 da página 161 do livro. 
 

FORMAÇÃO 
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais. 
Objeto de Conhecimento: Projeto 03 - Frustração – Comunicar faz tudo melhorar! - Programa Pleno. 

PARA CLASSE 
1. Socializamos a tarefa de casa – página 26 da revista. 
2. Realizamos a leitura do texto “Cancelando o cancelamento” presente na página 27 da revista. Com o objetivo de 
ajudar os alunos a perceberem como a falta de empatia acontece diariamente nas redes sociais. 
3. Seguimos, com o texto “Sawabona”- página 28 e 29 da revista.  
4. Fizemos alguns questionamentos e incentivamos a reflexão:  

 Qual a diferença entre a abordagem Sawabona e a cultura do cancelamento, que acontece nas redes sociais?  
 Quais são as causas mais comuns da frustração nesse público? 
 Qual informação seria importante para que o meu público se conscientizasse da importância de aprender a 

expressar seus sentimentos de forma adequada? 
5. Exploramos a frase: Todo alimento gostoso faz bem para o nosso corpo? 
6. Exploramos as páginas 30 e 31 da revista realizamos a proposta. 
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Demos continuidade ao Projeto 03 – Frustração - Comunicar faz tudo melhorar! - Programa Pleno. 
2. Leia o texto e realize a proposta das páginas 32 e 33 da revista. 
 

01/10/2021 SEXTA-FEIRA 
 

Atenção: (01/10/2021) – Data limite para entrega das Avaliações Bimestrais para as crianças que estão no 
Sistema Remoto, na escola. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Vida cotidiana. 
Objeto de Conhecimento: Capítulo 15: Hoje é dia de festa! – Leitura/escuta – Interpretação textual do gênero 
depoimento. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, as questões do Eureka referente ao Capítulo 14. 
2. Fizemos a leitura alguns depoimentos, presentes nas páginas 106 e 107, do livro de Língua Portuguesa. 
3. Discutimos os depoimentos apresentados e, em seguida, realizamos os itens propostos na página 108, do mesmo. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 109 e 110 do livro de Língua de Portuguesa. 

 

MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Probabilidade e Estatística. 

https://www.youtube.com/watch?v=uu8A9wVMWLI
https://www.youtube.com/watch?v=-oNMqG--59I


Objeto de Conhecimento: Unidade 04: Novos caminhos da Matemática / Capítulo 14: Qual é a chance de 
acontecer? /Situações-problema envolvendo combinações. 

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da atividade de casa do dia 27/09as páginas 98 a 99 do livro. 
2. Assistimos ao vídeo: ideias da multiplicação – aula 5: https://www.youtube.com/watch?v=ShwpM78Gjxs 
3. Discutimos as informações do vídeo e fizemos uma brincadeira “pedra, papel ou tesoura?” para aprofundar os 
conceitos estudados.  
4. Disponibilizamos um tempo para a resolução da atividade de classe nas páginas 100 e 101, 103 e 104 do livro. 
5. Concluímos com a autocorreção. 
6. Explicamos a atividade de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas: 

 102, do livro.  
 38 e 39, do livro de Atividades Suplementares – SAS. 

 

PROGRAMAÇÃO 
Unidade Temática: Linguagens Tecnológicas e Digitais. 
Objeto de Conhecimento: Introduzindo um Bug no algoritmo e utilizando o processo de depuração. 

PARA CLASSE 
1. Cumprimentamos os alunos e anotamos a presença dos participantes. 
2. Realizamos a atividade de classe introduzindo um bug (erro) no algoritmo misturando os cartões com os códigos ou 
adicionando⁄removendo um cartão. 
3. Apresentamos o algoritmo com o erro para realizar a depuração do programa. 
Realizamos um debate sobre como os alunos resolveram o labirinto criando um algoritmo. 
4. Destacamos que é possível representar etapas ou instruções de diferentes maneiras, por exemplo, com palavras, 
imagens ou símbolos. 

PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa 
 

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

CLASSE 
1.Iniciamos a aula orientando como alongar a musculatura através de diferentes exercícios de alongamento. 
2. Realizamos com as crianças um Aquecimento rítmico. 
3. Realizamos aatividade da Amarelinha CAMA (neste momento você irá precisar de um esquema de quadrados no 
chão, do 1 ao 9 embaralhados, pode ser feito com giz ou com lápis de coleção ou com uma pedrinha). 
4. Realizamos uma atividade relaxante para que o organismo voltasse ao estado original. 

PARA CASA 
Jogo do Equilibrista 
        O aluno deverá montar uma torre pegando uma garrafa pet, uma tampa de panela e terá que equlibrar vários 
pregadores de roupas. Ganha aquele que não deixar a tampa da panela cair. 
 
ENGLISH: SAS 
Thematic Unit: Vocabulary and grammar 
Target of Knowledge: Chapter 14 – Can you swim? 
CLASS  
1. Na aula de hoje realizamos as páginas 150, 151 e 152 do SAS Book, em seguida explicamos a tarefa de casa. 
HOMEWORK 
1. Answer page 154 on SAS book 
 

02/10/2021 SÁBADO 
 

Atenção: (02/10/2021) – Avaliação de 2ª Chamada. 
 

“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. 

https://www.youtube.com/watch?v=ShwpM78Gjxs
mailto:procampus@procampus.com.br

