INDICAÇÕES 2017 - 1º ANO AxBxC
Teresina, 09/08/2017 - 4ª Feira
1º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 09/08/2017 - 4ª Feira
1º ANO b / ENS. FUNDAMENTAL

Acompanhe nossas redes sociais:
Site www.madresavina.com.br / Facebook Colégio Madre Savina /
Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100

Acompanhe nossas redes sociais:
Site www.madresavina.com.br / Facebook Colégio Madre Savina /
Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100

IMPORTANTE:

IMPORTANTE:

Para aprender, é preciso mobilizar não só o
intelecto, mas também a memória, a motivação, a
imaginação. Andrea Ramal

Para aprender, é preciso mobilizar não só o
intelecto, mas também a memória, a motivação, a
imaginação. Andrea Ramal

CLASSE: Atividade de acolhimento com música ambiente /
ORAÇÃO DO DIA: Oração da Ave Maria / CANÇÃO DO DIA:
Bom dia sol / HORA DAS NOVIDADES: Leitura de palavras
com Sinônimo e Antônimo em cartaz / TÉCNICA DE
REDAÇÃO: Elaboração de frases seguida de leitura /

CLASSE: Atividade de acolhimento com música ambiente /
ORAÇÃO DO DIA: Oração da Ave Maria / CANÇÃO DO DIA:
Bom dia sol / HORA DAS NOVIDADES: Leitura de palavras
com Sinônimo e Antônimo em cartaz / TÉCNICA DE
REDAÇÃO: Elaboração de frases seguida de leitura /

LÍNGUA PORTUGUESA: Apresentação e estudo da família
do as, es, is, os, us com auxílio de cartaz / Separação de
sílabas / Identificação das famílias em estudo em frases /
Págs. 120 e 121 do livro de Português / Ditado de parágrafos
/ Estudo sobre Antônimos através de texto págs. 162 a 165
da Gramática. / FILOSOFIA: Revisão do conteúdo “O dever
e o lazer” através da roda de conversa / Comentários sobre
atividades que podem ser realizadas por crianças em casa e
na escola. / ARTE: Observação dos brinquedos da cultura
popular - pág. 46 do livro
/ CIÊNCIAS: Trabalhar a
importância do solo na vida dos seres vivos / Comentários
sobre como preservar esse recurso natural / Págs. 86 a 89 do
livro de Ciências. / MATEMÁTICA: Estudo dos Numerais de
550 a 579 através de contagem sequenciada de 2 em 2 /
Exercitação das tabuadas de 7 (+ e -) e 2x / Identificação dos
vizinhos dos numerais / Resolução de continhas / Tarefa
págs. 174 e 175 do livro. / CASA: Tarefa impressa / Pág. 47
do livro de Arte / Págs.166 e 167 do livro de Gramática /
Responder págs. 122 e 123 do livro de Português Porta de
papel / Págs. 90 e 91 do livro de Ciências / Estudar as
Tabuadas de 7 (+ e - ) e (2 x).

LÍNGUA PORTUGUESA: Apresentação e estudo da família
do as, es, is, os, us com auxílio de cartaz / Separação de
sílabas / Identificação das famílias em estudo em frases /
Págs. 120 e 121 do livro de Português / Ditado de parágrafos
/ Estudo sobre Antônimos através de texto págs. 162 a 165
da Gramática. / FILOSOFIA: Revisão do conteúdo “O dever
e o lazer” através da roda de conversa / Comentários sobre
atividades que podem ser realizadas por crianças em casa e
na escola. / ARTE: Observação dos brinquedos da cultura
popular - pág. 46 do livro de Arte. / CIÊNCIAS: Trabalhar a
importância do solo na vida dos seres vivos / Comentários
sobre como preservar esse recurso natural / Págs. 86 a 89 do
livro de Ciências. / MATEMÁTICA: Estudo dos Numerais de
550 a 579 através de contagem sequenciada de 2 em 2 /
Exercitação das tabuadas de 7 (+ e -) e 2x / Identificação dos
vizinhos dos numerais / Resolução de continhas / Tarefa
págs. 174 e 175 do livro. / CASA: Tarefa impressa / Pág. 47
do livro de Arte / Págs.166 e 167 do livro de Gramática /
Responder págs. 122 e 123 do livro de Português Porta de
papel / Págs. 90 e 91 do livro de Ciências / Estudar as
Tabuadas de 7 (+ e - ) e (2 x).

Teresina, 09/08/2017 - 4ª Feira
1º ANO C / ENS. FUNDAMENTAL
Acompanhe nossas redes sociais:
Site www.madresavina.com.br / Facebook Colégio Madre Savina /
Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100

IMPORTANTE:

Para aprender, é preciso mobilizar não só o
intelecto, mas também a memória, a motivação, a
imaginação. Andrea Ramal
CLASSE: Atividade de acolhimento com música ambiente /
ORAÇÃO DO DIA: Oração da Ave Maria / CANÇÃO DO DIA:
Boa tarde sol / HORA DAS NOVIDADES: Leitura de palavras
com Sinônimo e Antônimo em cartaz / TÉCNICA DE
REDAÇÃO: Elaboração de frases seguida de leitura /

LÍNGUA PORTUGUESA: Apresentação e estudo da família
do as, es, is, os, us com auxílio de cartaz / Separação de
sílabas / Identificação das famílias em estudo em frases /
Págs. 120 e 121 do livro de Português / Ditado de parágrafos
/ Estudo sobre Antônimos através de texto págs. 162 a 165
da Gramática. / FILOSOFIA: Revisão do conteúdo” O dever
e o lazer” através da roda de conversa / Comentários sobre
atividades que podem ser realizadas por crianças em casa e
na escola. / ARTE: Observação dos brinquedos da cultura
popular - pág. 46 do livro de Arte. / CIÊNCIAS: Trabalhar a
importância do solo na vida dos seres vivos / Comentários
sobre como preservar esse recurso natural / Págs. 86 a 89 do
livro de Ciências. / MATEMÁTICA: Estudo dos Numerais de
550 a 579 através de contagem sequenciada de 2 em 2 /
Exercitação das tabuadas de 7 (+ e -) e 2x / Identificação dos
vizinhos dos numerais / Resolução de continhas / Tarefa
págs. 174 e 175 do livro. / CASA: Tarefa impressa / Pág. 47
do livro de Arte / Págs.166 e 167 do livro de Gramática /
Responder págs. 122 e 123 do livro de Português Porta de
papel / Págs. 90 e 91 do livro de Ciências / Estudar as
Tabuadas de 7 (+ e - ) e (2 x).

INDICAÇÕES 2017 - 2º ANO AxBxC
Teresina, 09/08/2017 - 4ª Feira
2º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 09/08/2017 - 4ª Feira
2º ANO b / ENS. FUNDAMENTAL

Acompanhe nossas redes sociais:
Site www.madresavina.com.br / Facebook Colégio Madre Savina /
Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100

Acompanhe nossas redes sociais:
Site www.madresavina.com.br / Facebook Colégio Madre Savina /
Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100

IMPORTANTE:

IMPORTANTE:

Para aprender, é preciso mobilizar não só o
intelecto, mas também a memória, a motivação, a
imaginação. Andrea Ramal

Para aprender, é preciso mobilizar não só o
intelecto, mas também a memória, a motivação, a
imaginação. Andrea Ramal

INGLÊS: Houve estudo das págs. 50 e 51 (Unit 5: On the
beach); atividade de classe - págs. 56 e 57 do livro e
revisão dos numerous 1-20 e cores./ Responder tarefa págs. 59 a 61 do livro e págs. 113 e 114 do Workbook.
INFORMÁTICA: Houve introdução ao programa PowerPoint
– pág. 41 do livro / Conhecendo algumas ferramentas, como
desenvolver uma apresentação, criando um projeto.
GRAMÁTICA: Houve estudo de Artigo - págs.151 e 152 da
Gramática / Responder tarefa - págs.153 e 154 da mesma
e tarefa impressa.
ORTOG. x CALIGRAFIA: Houve estudo do uso do que –qui
/ qua – quo - págs.148 a 150 da Gramática. / Responder
tarefa - págs. 32 e 33 do livro Linhas Mágicas e tarefa
impressa.
TABUADA / EDUC. FINANCEIRA: Houve estudo de divisão
e seus termos através de jogos, brincadeiras e resolução de
probleminhas / Responder tarefa impressa.

GRAMÁTICA: Houve revisão de artigo / Responder tarefa
impressa.
ORTOG. X CALIGRAFIA: Houve estudo do uso do que –
que / qua – quo - págs. 148 a 150 da Gramática /
Responder tarefa impressa e págs. 32 e 33 do livro
Linhas Mágicas.
TABUADA / EDUC. FINANCEIRA: Houve estudo de divisão
e seus termos através de jogos, brincadeiras e resolução de
probleminhas. / Responder tarefa impressa.
INFORMÁTICA: Houve introdução ao programa PowerPoint
– pág. 41 do livro / Conhecendo algumas ferramentas, como
desenvolver uma apresentação, criando um projeto.
MATEMÁTICA: Houve explanação de “ Ideias da divisão” –
págs. 258 a 263 do livro e sequência numérica de 1.550 a
1.600 / Responder tarefa impressa.

Teresina, 09/08/2017 - 4ª Feira
2º ANO C / ENS. FUNDAMENTAL
Acompanhe nossas redes sociais:
Site www.madresavina.com.br / Facebook Colégio Madre Savina /
Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100

IMPORTANTE:

Para aprender, é preciso mobilizar não só o
intelecto, mas também a memória, a motivação, a
imaginação. Andrea Ramal
MATEMÁTICA: Houve explanação de “ Ideias da divisão” –
págs. 258 a 263 do livro e sequência numérica de 1.550 a
1.600 / Responder tarefa impressa.
ORTOG. X CALIGRAFIA: Houve estudo do uso do que –
que / qua – quo - págs. 148 a 150 da Gramática /
Responder tarefa impressa e págs. 32 e 33 do livro
Linhas Mágicas.
INFORMÁTICA: Houve introdução ao programa PowerPoint
– pág. 41 do livro / Conhecendo algumas ferramentas, como
desenvolver uma apresentação, criando um projeto.
TABUADA / EDUC. FINANCEIRA: Houve estudo de divisão
e seus termos através de jogos, brincadeiras e resolução de
probleminhas. / Responder tarefa impressa.
GRAMÁTICA: Houve revisão de artigo / Responder tarefa
impressa.
dig/irs

INDICAÇÕES 2017 - 3º ANO AxBxC
Teresina, 09/08/2017 - 4ª Feira
3º ANO A/ ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 09/08/2017 - 4ª Feira
3º ANO B / ENS. FUNDAMENTAL

Acompanhe nossas redes sociais:
Site www.madresavina.com.br / Facebook Colégio Madre Savina /
Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100

Acompanhe nossas redes sociais:
Site www.madresavina.com.br / Facebook Colégio Madre Savina /
Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100

IMPORTANTE:

IMPORTANTE:

Para aprender, é preciso mobilizar não só o
intelecto, mas também a memória, a motivação, a
imaginação. Andrea Ramal

Para aprender, é preciso mobilizar não só o
intelecto, mas também a memória, a motivação, a
imaginação. Andrea Ramal

MATEMÁTICA: Estudar revisando – págs. 246 a 265 do livro

MATEMÁTICA: Estudar revisando – págs. 246 a 265 do livro
/ Responder tarefa integrada.

/ Responder tarefa integrada.
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Hoje trabalhamos a Reflexão
sobre a linguagem: Emprego do ponto,
ponto de
interrogação e ponto de exclamação – pág. 180 / Tarefa:
Fazer a leitura da fábula da pág. 13 do paradidático “A
Cigarra e as Formigas” e após, copiar no caderno de
caligrafia a moral da mesma / Responder tarefa
integrada.
INFORMÁTICA: Houve leitura coletiva da pág. 51 do livro,
atividade pratica no programa STYKZ – Animação Gráfica.
CIÊNCIAS (LAB.): Houve aula no laboratório – Degustação
de alguns alimentos / Responder tarefa impressa.
REDAÇÃO: Foi explanado: O gênero textual e-mail (texto
impresso colado no caderno) / Responder tarefa no
caderno.

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Hoje trabalhamos a Reflexão
sobre a linguagem: Emprego do ponto, ponto de
interrogação e ponto de exclamação – pág. 180 / Tarefa:
Fazer a leitura da fábula da pág. 13 do paradidático “A
Cigarra e as Formigas” e após, copiar no caderno de
caligrafia a moral da mesma / Responder tarefa
integrada.
ARTE: Foi explanado o tema “Gente do Mundo Todo” - págs.
55 - 59 e 60 do livro / Responder tarefa – pág. 57 do livro e
construir o Totem da pág 61 do mesmo / Observação: A
arte Totem deve ser entregue na próxima aula. Esta arte
valerá nota para a avaliação do bimestre.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Hoje brincamos no campinho./ OBS:
Trazer brinquedos educativos na próxima aula de
Educação Física.
REDAÇÃO: Foi explanado: O gênero textual e-mail (texto
impresso colado no caderno) /
Responder tarefa no
caderno.
]

Teresina, 09/08/2017 - 4ª Feira
3º ANO C / ENS. FUNDAMENTAL
Acompanhe nossas redes sociais:
Site www.madresavina.com.br / Facebook Colégio Madre Savina /
Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100

IMPORTANTE:

Para aprender, é preciso mobilizar não só o
intelecto, mas também a memória, a motivação, a
imaginação. Andrea Ramal
MATEMÁTICA: Estudar revisando as págs. 246 a 265 do
livro / Responder tarefa integrada.
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Hoje trabalhamos a Reflexão
sobre a linguagem: Emprego do ponto, ponto de
interrogação e ponto de exclamação - pág.180 / Tarefa:
Fazer a leitura da fábula da pág. 13 do paradidático “A
Cigarra e as Formigas” e após, copiar no caderno de
caligrafia a moral da mesma / Responder tarefa
integrada.
INFORMÁTICA: Houve leitura coletiva da pág. 51 do livro,
atividade pratica no programa STYKZ – Animação Gráfica.
REDAÇÃO: Foi explanado: O gênero textual e-mail (texto
impresso colado no caderno) / Responder tarefa no
caderno.
INGLÊS: Houve revisão dos vocabulários e atividade de
classe das págs.72 e 73 do livro./ Responder tarefa - págs.
129 e 130 (Workbook) do livro.
dig/irs

INDICAÇÕES 2017 - 4º ANO AxBxC
Teresina, 09/08/2017 - 4ª Feira
4º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 09/08/2017 - 4ª Feira
4º ANO B / ENS. FUNDAMENTAL

Acompanhe nossas redes sociais:
Site www.madresavina.com.br / Facebook Colégio Madre Savina /
Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100

Acompanhe nossas redes sociais:
Site www.madresavina.com.br / Facebook Colégio Madre Savina /
Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100

IMPORTANTE:

IMPORTANTE:
Para aprender, é preciso mobilizar não só o intelecto, mas
também a memória, a motivação, a imaginação. Andrea Ramal
MATEMÁTICA: Estudar “Perímetro de um polígono” – pag.
192 do livro / Responder tarefa – págs. 193 e 194 do livro e
págs. 43 e 44 do Atividades Complementares.
GEOGRAFIA: Hoje iniciamos nossos estudos sobre “A
vegetação do Piauí” - págs. 60 a 62 do livro / Analise o
tópico “Leia e registre”, pág. 63 para assim responder os
questionamentos contidos na pág. 63 e, pesquisar ainda
mais um pouco sobre a fauna e flora do bioma caatinga e
cole as informações encontradas no seu caderno da
disciplina.
GRAMÁTICA: Com o objetivo melhorar a qualidade textual
de nossas produções, foram dadas explicações acerca do
assunto “Concordância Nominal”, págs. 161 a 164 /
Continuar resolvendo os exercícios das págs. 165 a 167
do livro.
REDAÇÃO: Houve oficina de redação envolvendo o gênero
textual “Entrevista”. /
Baseando-se no livro didático,
material impresso e caderno, realizar no caderno da
disciplina uma entrevista com um de seus familiares cujo
tema deve ser “Dia do estudante”. Atenção: seja criativo
e busque informações sobre como foi ou é a vida escolar
do entrevistado (a). Data de entrega: 11/08.
INFORMÁTICA: Houve continuação da atividade no
programa Sweet home 3D, inserindo o piso, adicionar portas
e janelas ao projeto, colorir as paredes da casa.
OBS:. Trazer amanhã, 10/08 (quinta-feira) uma foto 10 x
15 sua com o seu pai ou uma foto do seu pai, para
trabalho de Arte.

Teresina, 09/08/2017 - 4ª Feira
4º ANO C / ENS. FUNDAMENTAL
Acompanhe nossas redes sociais:
Site www.madresavina.com.br / Facebook Colégio Madre Savina /
Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100

IMPORTANTE:
Para aprender, é preciso mobilizar não só o intelecto, mas
também a memória, a motivação, a imaginação. Andrea Ramal
INGLÊS: Houve apresentação e cópia no caderno do vocabulário
time e atividade de classe das págs. 78 e 79 do livro /
Responder tarefa - págs. 80 e 81 do livro.
MATEMÁTICA: Houve estudo sobre “Outras unidades de medida
de comprimento” - págs. 186 a 188 do livro / Responder tarefa págs. 189 a 191 do mesmo.
HISTÓRIA: Houve conversa informativa sobre “A cultura do
Piauí” e discussão relacionadas às págs. 81 e 82 do livro / O mês
de agosto é muito especial, pois comemoramos os 165 anos
de existência de Teresina. Sabendo disso, crie um desenho
bem especial em papel sulfite que demonstre todo seu amor
por nossa capital, não deixe de colocar legenda explicativa e
dê um belo colorido. E, ainda responder as questões da pág.
81 do livro.
GRAMÁTICA: Com o objetivo melhorar a qualidade textual de
nossas produções, foram dadas explicações acerca do assunto
“Concordância Nominal”, págs. 161 a 164 / Continuar
resolvendo os exercícios das págs. 165 a 167 do livro.
REDAÇÃO: Houve oficina de redação envolvendo o gênero
textual “Entrevista”. / Baseando-se no livro didático, material
impresso e caderno, realizar no caderno da disciplina uma
entrevista com um de seus familiares cujo tema deve ser
“Dia do estudante”. Atenção: seja criativo e busque
informações sobre como foi ou é a vida escolar do
entrevistado (a). Data de entrega: 11/08.

OBS:. Trazer amanhã, 10/08 (quinta-feira) uma foto 10 x
15 sua com o seu pai ou uma foto do seu pai, para
trabalho de Arte.
dig/irs

Para aprender, é preciso mobilizar não só o
intelecto, mas também a memória, a motivação, a
imaginação. Andrea Ramal
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Houve estudo do assunto
Variação lingüística - págs. 148, 150, 151e 265 / Para
colocar em prática o que você aprendeu em sala de aula
responder os exercícios das págs. 149, 152 e 153 do livro.
GRAMÁTICA: Foram dadas explicações do assunto Grau do
adjetivo e, ainda houve resoluções dos exercícios das págs.
168 a 170 / Responder os questionamentos das págs. 171
a 174 do livro.
MATEMÁTICA: Houve revisão dos conteúdos/ Responder
tarefa – pág. 45 do Atividades Complementares / Estudar
revisando a tabuada de multiplicar por 9 e 10.
HISTÓRIA: Houve explanação dos tópicos “Os bandeirantes”
e “Os bandeirantes e o Piauí” - págs. 78 e 79 do livro /
Responder os exercícios das págs. 77 e 80 do livro no
caderno da disciplina, não deixe de copiar as perguntas.
OBS:. Trazer amanhã, 10/08 (quinta-feira) uma foto 10 x
15 sua com o seu pai ou uma foto do seu pai, para
trabalho de Arte.

INDICAÇÕES 2017 - 5º ANO AxBxC
Teresina, 09/08/2017 - 4ª Feira
5º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 09/08/2017 - 4ª Feira
5º ANO B / ENS. FUNDAMENTAL

Acompanhe nossas redes sociais:
Site www.madresavina.com.br / Facebook Colégio Madre Savina /
Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100

Acompanhe nossas redes sociais:
Site www.madresavina.com.br / Facebook Colégio Madre Savina /
Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100

IMPORTANTE:

IMPORTANTE:

Para aprender, é preciso mobilizar não só o
intelecto, mas também a memória, a motivação, a
imaginação. Andrea Ramal

Para aprender, é preciso mobilizar não só o
intelecto, mas também a memória, a motivação, a
imaginação. Andrea Ramal

ARTE: Houve atividade direcionada para o Salão de Livros do
Madre Savina - Salimas / 2017 e trabalho com lixa: Produção
de desenho artístico em comemoração ao aniversário de
Teresina / Estudar e responder as págs. 54 a 58 do livro.
GEOGRAFIA: Foram dadas explicações relacionadas aos
conteúdos População e Urbanização da região Centro Oeste
- págs. 102 e 103 / Responder os questionamentos do
tópico Agora já sei!, págs. 104 e 105 do livro. Trazer para
nossa próxima aula o material complementar “Caderno
de riqueza cultural- festejos”.
TABUADA: Houve estudo sobre as quatro operações por
meio de continhas. / Responder tarefa impressa.
ORTOGRAFIA/CALIGRAFIA: Houve estudo dos assuntos
“grau do adjetivo e uso do se não e senão”, por meio das
págs. 68 a 71. / Para melhor entendimento do assunto
responder os questionamentos das págs. 114 , 115 e item
Brincando e aprendendo - págs. 46 e 47 do livro.
EDUC. SEXUAL/ LEITURA: Houve atividade direcionada
para o Salão de Livros do Madre Savina – SALIMAS /
Leitura do texto complementar com informações sobre o
autor que será trabalho (Patativa do Assaré) e
desenvolvimento de atividade artística sobre xilografia do
sertão.(meninos x meninas)
OBS:. Trazer amanhã, 10/08 (quinta-feira) uma foto 10 x
15 sua com o seu pai ou uma foto do seu pai, para
trabalho de Arte.

HISTÓRIA: Houve explicação da unidade 2- O Estado Novo e

Teresina, 09/08/2017 - 4ª Feira
5º ANO C / ENS. FUNDAMENTAL
Acompanhe nossas redes sociais:
Site www.madresavina.com.br / Facebook Colégio Madre Savina /
Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100

IMPORTANTE:

Para aprender, é preciso mobilizar não só o
intelecto, mas também a memória, a motivação, a
imaginação. Andrea Ramal
HISTÓRIA: Houve explicação da unidade 2- O Estado Novo e
O Brasil na era do rádio - págs. 134 a 137 / Para melhor
explorar o que estudamos em sala de aula, responder os
questionamentos das págs. 130 do livro e 32 do Lição de
Casa.
INGLÊS: Houve apresentação e cópia no caderno do
Demonstrative Pronouns e atividade de classe das págs. 90 e
91 do livro / Responder tarefa - págs. 92 a 94 do livro.
MATEMÁTICA:
Houve
autocorreção
e
resolvendo
problemas- págs. 165 a 167 do livro / Responder tarefa págs. 168 e 169 do mesmo.
CIÊNC. (LAB.): Houve estudo sobre O movimento de
translação e O Sol e a energia da Terra. / Responder tarefa págs. 105, 108 e 109 e págs. 16 a 18 do Caderno de
atividade complementar que acompanha o livro de
ciências.
INFORMÁTICA: Houve continuação da atividade no
programa Excel, criar planilhas e inserir dados, usar a função
soma.
OBS:. Trazer amanhã, 10/08 (quinta-feira) uma foto 10 x
15 sua com o seu pai ou uma foto do seu pai, para
trabalho de Arte.
Dig/irs. .

O Brasil na era do rádio - págs. 134 a 137 / Para melhor
explorar o que estudamos em sala de aula, responder os
questionamentos das págs. 130 do livro e 32 do Lição de
Casa.
CIÊNCIAS: Houve estudo sobre O movimento de translação e
O Sol e a energia da Terra. / Responder tarefa - págs. 105,
108 e 109 e págs. 16 a 18 do Caderno de atividade
complementar que acompanha o livro de ciências.
GRAMÁTICA: Houve estudo ortográfico das letras X e CH,
págs. 110 a 112, somente até o item “d” / Responder aos
questionamentos das págs. 112 e 113 da Gramática.
ARTE: Houve atividade direcionada para o Salão de Livros do
Madre Savina - Salimas / 2017 e trabalho com lixa: Produção
de desenho artístico em comemoração ao aniversário de
Teresina / Estudar e responder as págs. 54 a 58 do livro.
EDUC. SEXUAL/ LEITURA: Houve atividade direcionada
para o Salão de Livros do Madre Savina – SALIMAS /
Leitura do texto complementar com informações sobre o
autor que será trabalho (Patativa do Assaré) e
desenvolvimento de atividade artística sobre xilografia do
sertão.(meninos x meninas)
OBS:. Trazer amanhã, 10/08 (quinta-feira) uma foto 10 x
15 sua com o seu pai ou uma foto do seu pai, para
trabalho de Arte.

