
GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 
COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 

 
 
 

Do: Colégio Pro Campus Criança. 
Para: Senhores Pais/Responsáveis. 
Ref.: Agenda Semanal – 9ª SEMANA – 5º Ano do Ensino Fundamental. 

 

27/09/2021 SEGUNDA-FEIRA 
 

 Avaliação Oral de Inglês 
 

 Avaliação Bimestral de História 
 

Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos)  
Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 
Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 14h30 às 16h,com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta Avaliação 
estará disponibilizada no Aplicativo dia 26/09, 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 – Muitos caminhos, muitas formas de pensar. 

 Capítulo 11: Diferentes formas de ver o mundo – páginas 22 a 24 28 e 29 do livro.  
 Capítulo 12: Uma viagem pela Índia – páginas 32 a 37 do livro.  
 Capítulo 13: África: um continente de muitos povos – páginas44 a 46 /49, 54 e55 do livro. 

Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 01 a 03.  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Análise linguística / semiótica – Formas Nominais. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, estudamos sobre as formas nominais e locuções verbais. 
2. Identificamos as pessoas do discurso e as formas nominais. 
3. Analisamos exemplos de frases com o uso de verbos e locuções verbais e identificamos as características 
expressas. 
4. Respondemos às páginas 78 a 81 do livro de Língua Portuguesa. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1.Responda à Atividade 07, páginas 25 a 28, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 

REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – Poema. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, estudamos o gênero textual poema.  
2. Analisamos as características e exploramos a estrutura do gênero, utilizando informações das páginas 49 e 50, do 
livro de Práticas de Produção Textual. 
3. Realizamos oralmente os itens da seção Conheça o gênero, página 50.  
4.Realizamos tambéma produção proposta nas seções Planeje seu texto e Produza seu texto, do livro de Práticas 
de Produção Textual. 
5. Fizemos a correção compartilhada. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Realize a proposta das seções Planeje seu texto e Produza seu texto, página 83, do livro de Língua Portuguesa, 
nas páginas de Anotações, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 



Atenção: O aluno da turma remota deve realizar essa proposta no App Pages e enviar para o Projeto Escolar.  
 

PROGRAMAÇÃO 
Unidade Temática: Linguagens Tecnológicas e Digitais. 
Objeto de Conhecimento: Funções e instruções condicionais.  

PARA CLASSE 
1. Cumprimentamos os alunos e anotamos a presença dos participantes.  
2. Revisamos o conceito de Função e continuamos a atividade de classe – coreografia – nomeando as funções. 
4. Explicamos as instruções (algoritmo) para a realização da coreografia. 
5. Refletimos sobre a criação das funções e do algoritmo. 
6. Introduzimos o conteúdo instruções condicionais. 
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. No App Pages, vamos realizar uma atividade trabalhando instruções condicionais.   
a) Você vai escolher um destino para uma viagem de aventura virtual. 
b) O aluno precisa escolher o lugar ideal para viajar.  Que tipo de lugar gostaria de visitar? Depois digite o lugar 
escolhido. 
c) O aluno precisar criar pelo menos 5 condições que o destino escolhido precisa cumprir. 
Exemplo: Ter clima quente, ter praia – Região Nordeste.  
d) Você pode usar o Safari para pesquisar os destinos. 
Importante! O destino escolhido precisa atender as suas condições. 
2. Envie sua tarefa para o Projeto Escolar. 

 

INGLÊS 
SEBRAE – JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS – Encontro 01. 
Unidade Temática: Empreendedorismo e Educação Financeira.  
Objeto de Conhecimento: Sabores e cores – Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). 

PARA CLASSE 
1. Exploramos o texto da página 20 do livro, explorando sobre os sabores e cores do Brasil. 
2. Explicamos a pesquisa que eles irão fazer em casa e montar um slide no Keynote para apresentar nas próximas 
aulas. 
3. Iniciamos o encontro 2 e discutimos a temática “Higiene dos alimentos”. Fizemos a leitura do texto da página 22 do 
livro. 
4. Exploramos a atividade da página 23 do livro, promovendo um debate e solicitando contribuição para as respostas. 
Os alunos fizeram os registros, conforme a troca de ideias foi sendo realizada. 
5. Promovemos a leitura partilhada do texto Para Saber Mais, com dicas sobre os cuidados com os alimentos – nas 
páginas 24 a 26 do livro.  
6.   Dividimos a turma em equipes de 6 alunos e distribuímos os materiais que trouxeram para realização da 1ª Oficina:                  
BRIGADEIRO FRIO 
7. Apresentamos a receita em slides para que observassem os ingredientes e vissem o que poderiam trazer de casa 
para produção da receita. 
8. Enfatizamos a importância do trabalho em equipe e da participação de todos nas etapas do trabalho.  
9. Explicamos o para casa. 

PARA CASA 
1. Faça a pesquisa da página 21 do livro e monte slides no Keynote com as respostas. Você pode acrescentar 
imagens também. Faça o envio pelo Projeto Escolar. 
2. Na aula de amanhã (28/09-terça-feira), traga o item para compor a receita de brigadeiro frio, conforme combinado 
na sua equipe, distribuída na aula de hoje.  
  

28/09/2021 TERÇA-FEIRA 
 

 Avaliação Oral de Inglês 
 

 Avaliação Bimestral de Matemática 
 Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos)  



Aluno Presencial – Avaliação Escrita. 
Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 13h às 14h30, 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 Matemática  
Unidade 03 – Investigando a Matemática no mundo. 

 Capítulo 11: Operando com números racionais – páginas16, 20 a 23 /29 a 33 / 37 a 43 do livro. 
 Capítulo 13: Informações e dados em tabelas e gráficos – páginas 72 a 79 / 83 a 91 do livro. 

Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 01 e 03.  
 

REDAÇÃO 
Campo de Atuação: Artístico-literário. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – Poema. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, demos continuidade ao estudo do gênero textual poema, trabalhando estrutura e características. 
2. Analisamos as informações da página 18, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividade 06 
e discutimos.  
3. Fizemos a leitura do poema, na página 19, do mesmo, discutimos a temática abordada e analisamos a estrutura. 
4. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à Atividade 06, nas páginas 19 a 21, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 
 

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. 
 

CIÊNCIAS/SEBRAE 
SEBRAE – JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS – Encontro 01. 
Unidade Temática: Empreendedorismo e Educação Financeira.  
Objeto de Conhecimento: Sabores e cores – Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). 

PARA CLASSE 
1. Compartilhamos as pesquisas enviadas pelo Projeto Escolar e permita que alguns alunos apresentem.  
2. Demos continuidade ao projeto trabalhando a temática – Plano de negócios. 
3. Exploramos a proposta das páginas 26 a 30 do livro, sobre o plano de negócios. 
4. Discutimos os comportamentos empreendedores com base nas páginas 31 e 32 do livro.  
5. Realizamos a Oficina de Brigadeiro Frio. 
6. Após o preparo dos brigadeiros, os alunos degustaram os doces.  

PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa. 

 

29/09/2021 QUARTA-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 14h30 às 15h15, com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta Avaliação 
estará disponibilizada no Aplicativo dia 28/09, a partir das 14h). Data da entrega da Avaliação na escola, até as 17h30 
do dia 01/10/2021. 
 
 

 

OXFORD BOOK 
Unit 5 – How can we help at home? 
Class Book – pages 54, 55, 56 and 58. 
Activity Book – pages 53, 54, 55 and 56. 
Unit 6 – What possessions are important? 
Class Book– pages 64, 65, 66 and 68. 
Activity Book – pages 64, 65, 66 and 67. 
 

SAS BOOK 
Chapters 12 – I have two dogs. 
Chapters 13 – Wild animals. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Campo de Atuação:Artístico-literário/ Vida Pública. 
Objeto de Conhecimento: Leitura / escuta – Parênteses e reticências. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, Atividade 07, páginas 25 a 28, do Caderno de Atividades 
Pedagógicas de Aprendizagem. 
2. Estudamos o emprego dos sinais de pontuação parênteses e reticências e o emprego deles em frases e textos. 
3. Pesquisamos outros exemplos de frases com os sinais de pontuação estudados e analisamos as funções expressas 
por eles. 
4. Respondemos às páginas 81 e 82, do de Língua Portuguesa. 
5. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 85 a 87, do livro de Língua Portuguesa. 

 

MATEMÁTICA/SEBRAE 
SEBRAE – JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS – Encontro 02. 
Unidade Temática: Empreendedorismo e Educação Financeira.  
Objeto de Conhecimento: Sabores e cores – Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula com uma retomada da aula anterior, recordando o Plano de negócios. 
2. Orientamos a realização da pesquisa “extra classe” sugerida nas páginas 33 a 35 do livro – Alimentos preferidos das 
pessoas (colegas, professores ou outras pessoas da comunidade escolar). 
3. Após a pesquisa de campo, conversamos sobre as características regionais que influenciam na alimentação das 
pessoas.  
4. Exploramos com a turma 38 a 40 do livro, refletindo sobre a qualidade dos alimentos. 

PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa. 

 
HISTÓRIA 
Unidade Temática: Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 4: Um mundo a descobrir / Capítulo 14 – Ser Cidadão – Afinal, o que é 
cidadania?  

PARA CLASSE 
1. Iniciamos o Capítulo 14 – “Ser Cidadão” e discutimos temas prévios como solidariedade, vacinação, coleta seletiva 
e educação – explorando as páginas 58 e 59 do livro. 
2. Discutimos a seção: Trocando Ideias - página 59, buscando a visão de mundo dos alunos sobre cidadania. 
3. Fizemos a leitura partilhada o texto da página 60 e aprendemos sobre direitos e deveres. 
4. Assistimos ao vídeo: “O que é cidadania?” e sistematizamos as informações numa roda de conversa ao assistir 
https://www.youtube.com/watch?v=xF0JJ-fosys&ab_channel=EVC-CAMARADOSDEPUTADOS 

https://www.youtube.com/watch?v=xF0JJ-fosys&ab_channel=EVC-CAMARADOSDEPUTADOS


5. Refletimos sobre a origem da cidadania, discutindo a forma como era praticada a democracia na Grécia Antiga, com 
base no texto da página 61 do livro.  
6. Deixamos claro o conceito e a importância da “Ágora” nos slides e no vídeo. 
7. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda no AppPages às perguntas abaixo e envie as respostas no Projeto Escolar. 
a) O que é cidadania?  
b) Explique o que é democracia direta.  
c) Quem poderia votar em Atenas? 
d) Quem não era considerado cidadão em Atenas? 
e) Pesquise: quais as diferenças da democracia brasileira e da praticada na Grécia. 
 

GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Conexões e Escalas. 
Objetos de Conhecimento: Unidade 4: Cidades do Brasil / Capítulo 14: As cidades são diferentes: Tipos de 
cidades. 

PARA CLASSE 
1. Realizamos a abertura da Unidade 4 realizando a leitura do texto páginas 164 e 165 do livro, destacando que serão 
estudadas as características das cidades: suas funções, seu crescimento, hierarquia e seus problemas.  
2. Fizemos a abertura do Capítulo 14, explorando o texto e imagens, em seguida, realizamos uma roda de conversa 
sobrea seção Trocando Ideias. 
3. Explicamos as diferenças entre os tipos de cidades de acordo com sua função, exploramos o texto do livro, páginas 
168 a 170 do mesmo.  
4. Comentamos sobre a cidade de Teresina, sua origem e funções.  
5. Explicamos tarefa de casa.  

PARA CASA 

1. Responda às páginas 171 e 172 do livro. 

 

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. 
 

30/09/2021 QUINTA-FEIRA 
 

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

 

 Avaliação Oral de Inglês 
 

MATEMÁTICA  
Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 12 – Porcentagem, números decimais e fracionários – Cálculo envolvendo 
porcentagem / Identificação de porcentagens / Equivalência entre fração e decimal dos números racionais. 

PARA CLASSE 



1. Realizamos a rotinacom oração de acolhimento. 
2. Fizemos a leitura partilhada dos textos das páginas de abertura do Capítulo 12 – páginas 44 e 45, conversando com 
os alunos sobre o uso das porcentagens no cotidiano. 
3. Exploramos os questionamentos da seção Trocando Ideias.  
4. Orientamos a tarefa de classe – naspáginas46 a 48 e 51, socializamos as respostas das atividades. 
5. Pedimos para que os alunos pesquisassem na internet, fizessem print e colasse no App Notas três exemplos de uso 
de porcentagens e descrevessem em quais situações já utilizaram porcentagens. 
6. Apresentamos slides com mais informações sobre porcentagem. 
7. Explicamos detalhadamente a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda às páginas 49, 50 e 52 do livro. 

 

CIÊNCIAS  
Unidade Temática: Vida e Evolução.  
Objeto de Conhecimento: Unidade 4: Viagem pelo corpo humano II / Capítulo 14: Bate, bate, coração; Entrando na 
circulação / O sangue; o coágulo / O que o sangue pode nos informar.  

PARA CLASSE 
1. Trabalhamos as imagens das páginas 72 a 75 do livro, fazendo a abertura da Unidade 4 e do Capítulo 14 do livro.   
2. Conversamos sobre a influência das atividades físicas na formação dos vasos sanguíneos, explicando que, quando 
andamos de bicicleta, há aumento do fluxo de sangue nos músculos, permitindo a formação de mais vasos. Além disso, 
a prática de atividades físicas melhora o humor e reduz a ansiedade e o estresse. 
3. Cantamos a música sugerida na página 74 e 75 do livro. 
4. Trabalhamos os questionamentos da sessão “Trocando Ideias”. 
5. Compartilhamos a leitura dos textos das páginas 76, 80 e 81 do livro e exploramos as informações nelas contidas.  
5. Fizemos as atividades das páginas 77 e 78 do livro. 
6. Mostramos imagens do SISTEMA CARDIOVASCULAR e aproveitamos para explicar a pequena e a grande 
circulação. 
7. Apresentamos o vídeo e sistematizamos as informações: Sistema Circulatório –
https://www.youtube.com/watch?v=285u56LJhRY 
8. Compartilhamos os slides usados na aula pelo Projeto Escolar.  
9. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda à página 82 do livro. 

 
ARTE 
Unidade Temática: Artes Integradas. 
Objeto de Conhecimento – Olha, o circo vem aí! – Capítulo10: O circo além da lona. 

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula saudando a turma com bom dia/boa tarde e anotamos os nomes na lista de presença. 
2. Como em uma produção cinematográfica, cada grupo preparou os três papéis definidos.  
3. Orientamos a fazer uma cena curta e simples.  
4. Criamos três quadros ou fotos que representasse o começo meio e fim da cena. A cena pode ser temática livre e 
lembramos que não deve ter nenhum tipo de diálogo. A execução da trilha sonora pode ser com sons corporais, objetos 
sonoros ou outros.  
5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Com ajuda do seu grupo faça a edição final do seu filme mudo, curto e simples (App Clips ou outro) e envie para o 

Projeto Escolar. 

 

FORMAÇÃO  
Unidade Temática: Habilidades Socioemocionais. 
Projeto 03 – Resolução de conflitos – Acolher o conflito para não virar um confronto – Programa Pleno.  

PARA CLASSE 
1. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa – Projeto Escolar 
2. Realizamos a leitura das páginas 30 e 31 da revista, com o texto “O Espírito da Política”. 

https://www.youtube.com/watch?v=285u56LJhRY


 O que vocês fariam para jogar esse jogo? 
 Nessa situação temos um exemplo de individualidade ou de coletividade? Por quê? 

3. Explicamos a expressão Ubuntu: a filosofia africana que nutre o conceito de humanidade em sua essência pode 
auxiliá-lo no entendimento sobre esse tema. 

 Alimentos 
 Ciclos 
 Objetos 
 Partes do corpo 

4. Como fechamento da aula, realizamos a proposta da página 32 da revista. 
5. Explicamos a tarefa de casa 

PARA CASA 
 Demos continuidade ao Projeto 03 do Programa Pleno: Acolher o conflito para não virar um confronto.  

1. Cuidar cansa? Realize a proposta da página 33 da revista. 

 

ENGLISH: OXFORD 

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

PARA CLASSE 
1. Iniciamos a aula com a exploração do texto das páginas 40 e 41 do livro, organizando uma roda de conversa sobre a 
temática: Qualidade de produtos e serviços. 
2. Demos continuidade ao plano de negócios, realizando com a turma a proposta da página 42 a 46 do livro.  
3. Conversamos sobre o comportamento empreendedor e montamos um cronograma de vendas para arrecadação de 
dinheiro.  
4. Conversamos sobre a rifa que eles levaram para casa para venderem os pontos. Marcamos a data de devolução das 
rifas.  

PARA CASA 
1. Não há tarefa para casa. 

 
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: Artístico-literário / Vida pública. 
Objeto de Conhecimento: Leitura/escuta – Locução Verbal. 

PARA CLASSE 
1. Na aula de hoje, socializamos a tarefa de casa, páginas 85 a 87, do livro de Língua Portuguesa. 
2. Identificamos o conceito de locução verbal e a classificação dos verbos que a formam. 
3. Estudamos a diferença entre os verbos auxiliares e principais. 
4. Analisamos exemplos de frases com locuções verbais. 
5. Respondemos à página 32, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagens. 
6. Explicamos a tarefa de casa. 

PARA CASA 
1. Responda à página 65 do livro de Língua Portuguesa. 
 

MATEMÁTICA  

Unidade Temática: Números e Álgebra.  
Objeto de Conhecimento: Capítulo 12 – Porcentagem, números decimais e fracionários – Cálculo envolvendo 
porcentagem / Identificação de porcentagens.  

PARA CLASSE 
1. Realizamos arotina com oração de acolhimento. 
2. Fizemos a autocorreção da tarefa de casa do dia 30/09 – nas páginas 49, 50 e 52 do livro. 
3. Realizamos coletivamente a tarefa de classe das páginas 53 a 55 do livro. 



4. Fizemos os cálculos das páginas 53 e 54 do livro, utilizando o aplicativo – Calculadora, socializando com os alunos 
estratégias de resolução, explique que durantes os cálculos também podem ser utilizados números decimais no lugar 
das porcentagens; 
5. Fizemos a correção coletiva das questões, ouvindo as estratégias dos alunos. 
6. Apresentamos slides com mais informações sobre cálculos de porcentagens. 
7. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Responda às páginas 18 e 19 do livro de Atividades Suplementares - SAS 

 
GEOGRAFIA 
Unidade Temática: Conexões e Escalas. 
Objetos de Conhecimento: Unidade 4: Cidades do Brasil 
Capítulo 14: As cidades são diferentes: O centro e a periferia/ Problemas urbanos. 

PARA CLASSE 
1. Realizamos a autocorreção da aula do dia 29/09 - páginas 171 e 172 do livro. 
2. Explique as principais diferenças entre o centro e a periferia urbana, destacando a função de cada espaço.  
3. Falamos sobre as diferenças entre cidade planejada e espontânea exemplificando cada tipo. 
4. Comentamos sobre a origem de Teresina como uma cidade planejada, utilize slide com a plana original da cidade. 
5. Concluímos revisando capítulo através da seção Para Relembrar, páginas 100 e 101 do livro.  
6. Realizamos atividade de classe páginas 175 do livro, em seguida autocorreção.  
7. Explicamos sobre o crescimento urbano e os problemas relacionados ao crescimento acelerado através de slides.  
8. Realizamos atividade de classe nas páginas 177 e 180 do livro.  
9. Explicamos tarefa de casa.  

PARA CASA 
1. Monte um guia turístico de uma cidade brasileira no Keynote, utilize as orientações do Construindo Juntos – 
página 181 do livro. Envie seu trabalho no Projeto Escolar. 
 

ENGLISH: SAS 

Thematic Unit: Beakfast food. 
Target of Knowledge: Chapter 14 - What do you have for breakfast? 

CLASS 
1. Iniciamos a aula com a Unidade 4 do livro SAS.  
2. Respondemos às páginas 149 a 154 e usamos o App Pages para ilustrar comidas favoritas no café da manhã. 

HOMEWORK 
1. Answer page 155 – SAS. 
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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. 
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