INDICAÇÕES 2017 - 1º ANO AxBxC
Teresina, 14/08/2017 - 2ª Feira
1º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 14/08/2017 - 2ª 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:

“Ao celebrar a sua Assunção ao Céu em corpo e alma,
oramos a Maria para que ajude os homens e as mulheres do
nosso tempo a viverem com fé e esperança neste mundo,
procurando o Reino de Deus em todas as coisas…”

“Ao celebrar a sua Assunção ao Céu em corpo e alma,
oramos a Maria para que ajude os homens e as mulheres do
nosso tempo a viverem com fé e esperança neste mundo,
procurando o Reino de Deus em todas as coisas…”

São João Paulo II

São João Paulo II

CLASSE: Atividade de acolhimento com músicas alegres /
ORAÇÃO DO DIA: Oração do Pai Nosso / CANÇÃO DO DIA:
Pai / HORA DAS NOVIDADES: Competição de tabuada entre
meninos e meninas / TÉCNICA DE REDAÇÃO: Oralização dos

CLASSE: Atividade de acolhimento com músicas alegres /
ORAÇÃO DO DIA: Oração do Pai Nosso / CANÇÃO DO DIA:
Pai / HORA DAS NOVIDADES: Competição de tabuada entre
meninos e meninas / TÉCNICA DE REDAÇÃO: Oralização dos

resultados da competição. / LÍNGUA PORTUGUESA: Estudo
do grupo silábico an, en, in, on, un através de ditado /
Identificação separação da família em estudo / Págs. 92 e 93
do livro de Português / Revisão sobre “Antônimo e Sinônimo”
com auxílio de texto e imagens. / MATEMÁTICA: Revisão da
multiplicação por 2 / Dobro / Resolução de continhas (+, - e x)
/ Elaboração e resolução de problemas no quadro / Estudo
dos numerais de 580 até 600. / INFORMÁTICA: Leitura
coletiva sobre respeito à família - pág. 60 e atividade em
classe – pág. 61 do livro. / Atividade pratica com o programa
Casa Arrumada. / ATIVIDADES EXTRAS: JUDÔ – BALLET NATAÇÃO / CASA: Tarefa impressa / Págs. 94 e 95 do livro
de Português Porta de Papel / Pág. 29 do livro de Caligrafia.
LEMBRETE!!
Aguardamos você e sua família amanhã, 15/08, no
SALIMAS (Salão do Livro Madre Savina) às 18h.
Contamos com você!

resultados da competição. / LÍNGUA PORTUGUESA: Estudo
do grupo silábico an, en, in, on, un através de ditado /
Identificação separação da família em estudo / Págs. 92 e 93
do livro de Português / Revisão sobre “Antônimo e Sinônimo”
com auxílio de texto e imagens. / MATEMÁTICA: Revisão da
multiplicação por 2 / Dobro / Resolução de continhas (+, - e x)
/ Elaboração e resolução de problemas no quadro / Estudo
dos numerais de 580 até 600. / INFORMÁTICA: Leitura
coletiva sobre respeito à família - pág. 60 e atividade em
classe – pág. 61 do livro. / Atividade pratica com o programa
Casa Arrumada. / INGLÊS: Rever os vocabulários das págs.
56 e 57 (Unit 7: The Street) do livro e cópia da atividade no
caderno. / ATIVIDADES EXTRAS: JUDÔ – BALLET NATAÇÃO / CASA: Tarefa impressa / Págs. 94 e 95 do livro
de Português Porta de Papel / Pág. 29 do livro de Caligrafia /
Atividade de Inglês no caderno.
LEMBRETE!!
Aguardamos você e sua família amanhã, 15/08, no
SALIMAS (Salão do Livro Madre Savina) às 18h.
Contamos com você!

Dia 15 de agosto comemoramos a Assunção de Nossa Senhora.

Teresina, 14/08/2017 - 2ª 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:
Dia 15 de agosto comemoramos a Assunção de Nossa Senhora.

“Ao celebrar a sua Assunção ao Céu em corpo e alma,
oramos a Maria para que ajude os homens e as mulheres do
nosso tempo a viverem com fé e esperança neste mundo,
procurando o Reino de Deus em todas as coisas…”
São João Paulo II

CLASSE: Atividade de acolhimento com músicas alegres /
ORAÇÃO DO DIA: Oração do Pai Nosso / CANÇÃO DO DIA:
Pai / HORA DAS NOVIDADES: Competição de tabuada entre
meninos e meninas / TÉCNICA DE REDAÇÃO: Oralização dos

resultados da competição. / INGLÊS: Revisão dos
vocabulários das págs. 56 e 57 (Unit 7: The Street) do livro e
cópia da atividade no caderno. / LÍNGUA PORTUGUESA:
Estudo do grupo silábico an, en, in, on, un através de ditado
/ Identificação separação da família em estudo / Págs. 92 e
93 do livro de Português / Revisão sobre “Antônimo e
Sinônimo” com auxílio de texto e imagens. / MATEMÁTICA:
Revisão da multiplicação por 2 / Dobro / Resolução de
continhas (+, - e x) / Elaboração e resolução de problemas no
quadro / Estudo dos numerais de 580 até 600. / ATIVIDADES
EXTRAS: JUDÔ – BALLET - NATAÇÃO / CASA:
Tarefa
impressa / Págs. 94 e 95 do livro de Português Porta de
Papel / Pág. 29 do livro de Caligrafia / Atividade de Inglês no
caderno.
LEMBRETE!!
Aguardamos você e sua família amanhã, 15/08, no
SALIMAS (Salão do Livro Madre Savina) às 18h.
Contamos com você!

Dia 15 de agosto comemoramos a Assunção de Nossa Senhora.

INDICAÇÕES 2017 - 2º ANO AxBxC
Teresina, 14/08/2017 - 2ª Feira
2º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 14/08/2017 - 2ª 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:

“Ao celebrar a sua Assunção ao Céu em corpo e alma,
oramos a Maria para que ajude os homens e as mulheres do
nosso tempo a viverem com fé e esperança neste mundo,
procurando o Reino de Deus em todas as coisas…”

“Ao celebrar a sua Assunção ao Céu em corpo e alma,
oramos a Maria para que ajude os homens e as mulheres do
nosso tempo a viverem com fé e esperança neste mundo,
procurando o Reino de Deus em todas as coisas…”

São João Paulo II

São João Paulo II

Dia 15 de agosto comemoramos a Assunção de Nossa Senhora.

CIÊNCIAS: Houve revisão de saúde e higiene e resolução de

atividades no livro / Responder tarefa págs. 33 a 35 do
Caderno de Atividades.
REDAÇÃO: Houve leitura e discussão do paradidático “A
princesa que não queria aprender a ler”/ Responder
atividade do caderno.
GRAMÁTICA: Houve estudo de substantivo coletivo e uso da
letra h - págs. 155,158, 159 a 161 / Responder tarefa págs.
156, 157, 162 e 163 da Gramática.
FILOSOFIA: Houve resolução de atividades / Responder
tarefa - pág. 43 do livro.
INGLÊS: Houve revisão dos vocabulários das págs. 50 e 51
(Unit 5: On the beach) do livro e cópia da atividade no
caderno. / Responder atividade no caderno.

Teresina, 14/08/2017 - 2ª 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:

Dia 15 de agosto comemoramos a Assunção de Nossa Senhora.

“Ao celebrar a sua Assunção ao Céu em corpo e alma,
oramos a Maria para que ajude os homens e as mulheres do
nosso tempo a viverem com fé e esperança neste mundo,
procurando o Reino de Deus em todas as coisas…”
São João Paulo II

INTERP. TEXTUAL: Houve estudo de parágrafo e travessão
nos diálogos / Responder tarefa - págs. 180 a 182 do livro
Linguagens.
FILOSOFIA: Houve resolução de atividades / Responder
tarefa - pág. 43 do livro.
CIÊNCIAS: Houve revisão de saúde e higiene e resolução
de atividades no livro / Responder tarefa págs. 33 a 35 do
Caderno de Atividades.
REDAÇÃO: Houve leitura e discussão do paradidático “A
princesa que não queria aprender a ler”/ Responder
atividade do caderno.
MATEMÁTICA: Houve estudo sobre “A ideia da simetria” e
“Resolvendo problemas” / Responder tarefa no caderno.
dig/irs

Dia 15 de agosto comemoramos a Assunção de Nossa Senhora.

INGLÊS: Houve revisão dos vocabulários das págs. 50 e 51

(Unit 5: On the beach) do livro e cópia da atividade no
caderno. / Responder atividade no caderno.
INTERP. TEXTUAL: Houve estudo de parágrafo e travessão
nos diálogos / Responder tarefa - págs. 180 a 182 do livro
Linguagens.
FILOSOFIA: Houve resolução de atividades / Responder
tarefa - pág. 43 do livro.
CIÊNCIAS: Houve revisão de saúde e higiene e resolução de
atividades no livro / Responder tarefa págs. 33 a 35 do
Caderno de Atividades.
REDAÇÃO: Houve leitura e discussão do paradidático “A
princesa que não queria aprender a ler”/ Responder
atividade do caderno.

INDICAÇÕES 2017 - 3º ANO AxBxC
Teresina, 14/08/2017 - 2ª Feira
3º ANO A/ ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 14/08/2017 - 2ª 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:

“Ao celebrar a sua Assunção ao Céu em corpo e alma,
oramos a Maria para que ajude os homens e as mulheres do
nosso tempo a viverem com fé e esperança neste mundo,
procurando o Reino de Deus em todas as coisas…”

“Ao celebrar a sua Assunção ao Céu em corpo e alma,
oramos a Maria para que ajude os homens e as mulheres do
nosso tempo a viverem com fé e esperança neste mundo,
procurando o Reino de Deus em todas as coisas…”

São João Paulo II

São João Paulo II

Dia 15 de agosto comemoramos a Assunção de Nossa Senhora.

INTERP. TEXTUAL: Trabalhamos o De olho na leitura e na

escrita: Encontros Consonantais – pág. 184 / Concluir as
págs. 184 a 189 do livro de Linguagens.
MATEMÁTICA: Foi explanado: A metade e a terça parte de
uma quantidade - pág. 277 do livro/ Responder tarefa - pág.
278 do mesmo/ Estudar e copiar no caderno a sequência
numérica de 2.700 a 2.750 de 5 em 5.
REDAÇÃO: Houve revisão de Gênero e-mail / Responder
tarefa no caderno.
CIÊNCIAS: Foi explanado o conteúdo: “Saúde e Má
alimentação” - págs. 56 e 57 do livro/ Responder tarefa págs. 58 e 59 do mesmo / OBS: Trazer a bata para aula
prática de laboratório na próxima quarta (16/08/17).
INGLÊS: Houve revisão dos vocabulários e atividade de
classe das pág.72 e 73 do livro./ Responder tarefa - págs.
129 e 130 (workbook) do livro

Dia 15 de agosto comemoramos a Assunção de Nossa Senhora.

INTERP. TEXTUAL: Trabalhamos o De olho na leitura e na

escrita: Encontros Consonantais – pág. 184/ Concluir as
págs 184 a 189 do livro de Linguagens.
INFORMÁTICA: Houve leitura coletiva da pág. 51 do livro,
atividade pratica no programa STYKZ – Animação Gráfica.
MATEMÁTICA: Foi explanado: A metade e a terça parte de
uma quantidade - pág. 277 do livro/ Responder tarefa - pág.
278 do mesmo/ Estudar e copiar no caderno a sequência
numérica de 2.700 a 2.750 de 5 em 5.
REDAÇÃO: Houve revisão de Gênero e-mail / Responder
tarefa no caderno.
CIÊNCIAS:
Foi explanado o conteúdo: “Saúde e Má
alimentação” - págs. 56 e 57 do livro/ Responder tarefa
págs. 58 e 59 do mesmo/ OBS: Trazer a bata para aula
prática de laboratório na próxima quarta (16/08/17).
]

Teresina, 14/08/2017 - 2ª 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:

Dia 15 de agosto comemoramos a Assunção de Nossa Senhora.

“Ao celebrar a sua Assunção ao Céu em corpo e alma,
oramos a Maria para que ajude os homens e as mulheres do
nosso tempo a viverem com fé e esperança neste mundo,
procurando o Reino de Deus em todas as coisas…”
São João Paulo II

INTERP. TEXTUAL: Trabalhamos o De olho na leitura e na

escrita: Encontros Consonantais – pág. 184/ Concluir as
págs. 184 a 189 do livro de Linguagens.
MATEMÁTICA: Foi explanado: A metade e a terça parte de
uma quantidade - pág. 277 do livro/ Responder tarefa - pág.
278 do mesmo/ Estudar e copiar no caderno a sequência
numérica de 2.700 a 2.750 de 5 em 5.
REDAÇÃO: Houve revisão de Gênero e-mail / Responder
tarefa no caderno.
ARTE: Foi explanado o tema Gente do Mundo Todo - págs.
55 - 59 e 60 do livro / Concluir a pág 57 e construir o
Totem da pág 61 do livro / Observação: A arte Totem
deve ser entregue na próxima aula. Esta arte valerá nota
para a avaliação do bimestre.
CIÊNCIAS:
Foi explanado o conteúdo: “Saúde e Má
alimentação” - págs. 56 e 57 do livro/ Responder tarefa
págs. 58 e 59 do mesmo/ OBS: Trazer a bata para aula
prática de laboratório na próxima quarta (16/08/17).
dig/irs

INDICAÇÕES 2017 - 4º ANO AxBxC
Teresina, 14/08/2017 - 2ª Feira
4º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 14/08/2017 - 2ª 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:

“Ao celebrar a sua Assunção ao Céu em corpo e alma,
oramos a Maria para que ajude os homens e as mulheres do
nosso tempo a viverem com fé e esperança neste mundo,
procurando o Reino de Deus em todas as coisas…”

“Ao celebrar a sua Assunção ao Céu em corpo e alma,
oramos a Maria para que ajude os homens e as mulheres do
nosso tempo a viverem com fé e esperança neste mundo,
procurando o Reino de Deus em todas as coisas…”

São João Paulo II

São João Paulo II

Dia 15 de agosto comemoramos a Assunção de Nossa Senhora.

ARTE: Houve explanação sobre as esculturas naturais págs. 58 e 59 / Responder tarefa – pág. 60 do livro.
INTERP. TEXTUAL: Houve estudo do Tópico De olho na
escrita (emprego do –ção, -são e –ssão) - págs. 154, 155 e
158 / Responder os questionamentos contidos nas
págs.156, 266 e 267 (somente unidade 3, atividades 1, 2 e
3) do livro / Foram entregues os cadernos de Redação
corrigidos, reveja as anotações e, baseado nas mesmas
faça a reescritura da sua entrevista.
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 .

Teresina, 14/08/2017 - 2ª 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:

Dia 15 de agosto comemoramos a Assunção de Nossa Senhora.

“Ao celebrar a sua Assunção ao Céu em corpo e alma,
oramos a Maria para que ajude os homens e as mulheres do
nosso tempo a viverem com fé e esperança neste mundo,
procurando o Reino de Deus em todas as coisas…”
São João Paulo II

MATEMÁTICA: Houve revisão dos conteúdos / Responder
tarefa - pág. 45 do Caderno de Atividades
Complementares. / Estudar revisando a tabuada de
multiplicar por 9 e 10.
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.
INGLÊS: Houve revisão dos vocabulários e atividade das
pág. 82 e 83 do livro / Responder tarefa - págs. 145 e 146
(workbook) do mesmo livro.
INTERP. TEXTUAL: Houve estudo do Tópico De olho na
escrita (emprego do –ção, -são e –ssão) - págs. 154, 155 e
158 / Responder os questionamentos contidos nas
págs.156, 266 e 267 (somente unidade 3, atividades 1, 2 e
3) do livro / Foram entregues os cadernos de Redação
corrigidos, reveja as anotações e, baseado nas mesmas
faça a reescritura da sua entrevista.
dig/irs

Dia 15 de agosto comemoramos a Assunção de Nossa Senhora.

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, criar um
desenho bem especial em papel sulfite que demonstre todo
seu amor por nossa capital, não deixe de colocar legenda
explicativa e dar um belo colorido. E, ainda responder as
questões da pág. 81 do livro.
GEOGRAFIA: Houveram explicações direcionadas aos biomas
“cerrado, vegetação costeira e mata dos cocais” - págs. 64 a 66 /
Responder os exercícios de 1 a 3 da pág. 65 do livro e ainda
no caderno de desenho, monte um cartaz relacionado ao
tema educação ambiental, as orientações sobre o trabalho
foram dadas em sala de aula.
INGLÊS: Houve revisão dos vocabulários e atividade das pág. 82
e 83 do livro / Responder tarefa - págs. 145 e 146 (workbook)
do mesmo livro.
ARTE: Houve explanação sobre as esculturas naturais - págs. 58
e 59 / Responder tarefa – pág. 60 do livro.
CIÊNCIAS: Estudamos sobre Os seres vivos e as
transformações químicas - págs. 102 e 103 do livro / Responder
tarefa – págs. 104 e 105 mesmo.

INDICAÇÕES 2017 - 5º ANO AxBxC
Teresina, 14/08/2017 - 2ª Feira
5º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 14/08/2017 - 2ª 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

IMPORTANTE:
Dia 15 de agosto comemoramos a Assunção de Nossa Senhora.

“Ao celebrar a sua Assunção ao Céu em corpo e alma,
oramos a Maria para que ajude os homens e as mulheres do
nosso tempo a viverem com fé e esperança neste mundo,
procurando o Reino de Deus em todas as coisas…”
São João Paulo II

MATEMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos
ministrados. / Responder tarefa - págs. 33 e 34 do Caderno
de Atividades Complementares.
HISTÓRIA: Estudar revisando o capítulo 3- O fim do Estado
Novo e tópico Trabalhando com documentos / Responder as
questões das págs. 33 do Lição de Casa, 141 do livro
didático e realizar a colagem das págs 215 e 216. Trazer
para nossa próxima aula o material complementar
“Caderno de riqueza cultural- festejos”.
INGLÊS: Houve cópia no caderno de Seasons, food,
numbers e atividade de classe das pág. 95, 96 e 97 do livro. /
Responder tarefa - págs. 169 e 170 (workbook) do
mesmo livro.
GRAMÁTICA: Houve introdução à classe dos adjetivos:
conceito e classificações - págs. 114 a 118 da Gramática /
Responder aos questionamentos das págs. 119 a 123 da
mesma.

Teresina, 14/08/2017 - 2ª 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:
Dia 15 de agosto comemoramos a Assunção de Nossa Senhora.

“Ao celebrar a sua Assunção ao Céu em corpo e alma,
oramos a Maria para que ajude os homens e as mulheres do
nosso tempo a viverem com fé e esperança neste mundo,
procurando o Reino de Deus em todas as coisas…”
São João Paulo II

GRAMÁTICA: Houve introdução à classe dos adjetivos:
conceito e classificações - págs. 114 a 118 da Gramática /
Responder aos questionamentos das págs. 119 a 123 da
mesma.
GEOGRAFIA: Houve revisão dos biomas “Pantanal e
Cerrado” por meio de anotações no caderno / Com intuito de
revisarmos os assuntos vistos durantes nossas aulas,
responda os questionamentos das págs. 108 e 109 do
livro.
MATEMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos
ministrados. / Responder tarefa - págs. 33 e 34 do Caderno
de Atividades Complementares.
CIÊNCIAS: Houve correção das atividades e revisão sobre o
universo e o sistema solar. / Responder tarefa - págs. 110 a
113 do livro e págs. 19 a 22 do Caderno de atividade
complementar que acompanha o livro de ciências.
INGLÊS: Houve cópia no caderno de Seasons, food,
numbers e atividade de classe das pág. 95, 96 e 97 do livro. /
Responder tarefa - págs. 169 e 170 (workbook) do
mesmo livro.
Dig/irs. .

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

IMPORTANTE:
Dia 15 de agosto comemoramos a Assunção de Nossa Senhora.

“Ao celebrar a sua Assunção ao Céu em corpo e alma,
oramos a Maria para que ajude os homens e as mulheres do
nosso tempo a viverem com fé e esperança neste mundo,
procurando o Reino de Deus em todas as coisas…”
São João Paulo II

FILOSOFIA: Houve estudo do texto: “Conhecer: A Causa” págs. 54 e 55 do livro e atividade de classe no caderno. /
Responder tarefa - págs. 56 e 57 do livro.
INGLÊS: Houve cópia no caderno de Seasons, food,
numbers e atividade de classe das pág. 95, 96 e 97 do livro. /
Responder tarefa - págs. 169 e 170 (workbook) do
mesmo livro.
MATEMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos
ministrados. / Responder tarefa - págs. 33 e 34 do Caderno
de Atividades Complementares.
ENSINO RELIGIOSO: Houve autocorreção; Estudo do texto:
Jeitos de repartir - pág. 70 do livro; Estudo das citações
bíblicas do livro dos Atos dos Apóstolos 2 ; 4 (capítulo 2 e
4 completos) e atividade de classe no caderno. / Responder
atividade no caderno.
HISTÓRIA: Estudar revisando o capítulo 3- O fim do Estado
Novo e tópico Trabalhando com documentos / Responder as
questões das págs. 33 do Lição de Casa, 141 do livro
didático e realizar a colagem das págs 215 e 216. Trazer
para nossa próxima aula o material complementar
“Caderno de riqueza cultural- festejos”.

