INDICAÇÕES 2017 - 1º ANO AxBxC
Teresina, 18/08/2017 - 6ª Feira
1º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 18/08/2017 - 6ª 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:

Profª Orlane, amanhã é dia de festa, é o seu aniversário!!!
Você é uma pessoa que acreditou nas suas possibilidades.
Traçou seus objetivos e se empenha para realizar cada um deles
com firmeza e dignidade. Talvez no dia a dia, você nem perceba
quantas pessoas admiram sua maneira de ser e até se inspiram
nos seus exemplos.
Que a senhora continue sempre assim, sendo dominada por
Madre Savina e acima de tudo, iluminada por Deus que é nosso
Pai, nosso Senhor. PARABÉNS!!!!

Profª Orlane, amanhã é dia de festa, é o seu aniversário!!!
Você é uma pessoa que acreditou nas suas possibilidades.
Traçou seus objetivos e se empenha para realizar cada um deles
com firmeza e dignidade. Talvez no dia a dia, você nem perceba
quantas pessoas admiram sua maneira de ser e até se inspiram
nos seus exemplos.
Que a senhora continue sempre assim, sendo dominada por
Madre Savina e acima de tudo, iluminada por Deus que é nosso
Pai, nosso Senhor. PARABÉNS!!!!

CLASSE: Atividade de acolhimento com jogos educativos /
ORAÇÃO DO DIA: Credo / CANÇÃO DO DIA: Só porque
você veio... / HORA DAS NOVIDADES: Leitura de lendas
brasileiras / TÉCNICA DE REDAÇÃO: Identificação dos
personagens e suas características / MATEMÁTICA:
Trabalhar Sonhar é muito bom / Realização de piquenique
com as crianças / Tarefa págs. 24 e 26 do livro Educação
Financeira./ HISTÓRIA x GEOGRAFIA: Revisão dos
conteúdos estudados./ LÍNGUA PORTUGUESA: Revisão do
grupo silábico am, em, im, om, um / Formação e ordenação
de frases / Ditado de parágrafos / Leitura coletiva e individual
/ Págs. 104 a 107 do Caderno de Atividades Porta de Papel /
Revisão sobre Antônimo e Sinônimo. / ENSINO RELIGIOSO:
Texto complementar: “História e vida de Madre Savina
Petrilli”. Consultar na agenda escolar as págs. 03, 04 e 36 e
atividade de classe no caderno. (Plaquinha) / EDUCAÇÃO
FÍSÍCA: Recreação com o brinquedo preferido / CASA:
Segue tarefa impressa de revisão de Produção Textual.

CLASSE: Atividade de acolhimento com jogos educativos /

Teresina, 18/08/2017 - 6ª 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:
Profª Orlane, amanhã é dia de festa, é o seu aniversário!!!
Você é uma pessoa que acreditou nas suas possibilidades.
Traçou seus objetivos e se empenha para realizar cada um deles
com firmeza e dignidade. Talvez no dia a dia, você nem perceba
quantas pessoas admiram sua maneira de ser e até se inspiram
nos seus exemplos.
Que a senhora continue sempre assim, sendo dominada por
Madre Savina e acima de tudo, iluminada por Deus que é nosso
Pai, nosso Senhor. PARABÉNS!!!!
CLASSE: Atividade de acolhimento com jogos educativos /

ORAÇÃO DO DIA: Credo / CANÇÃO DO DIA: Só porque
você veio... / HORA DAS NOVIDADES: Leitura de lendas
brasileiras / TÉCNICA DE REDAÇÃO: Identificação dos
personagens e suas características / HISTÓRIA x
GEOGRAFIA: Revisão dos conteúdos estudados./ ENSINO
RELIGIOSO: Texto complementar: “História e vida de Madre
Savina Petrilli”. Consultar na agenda escolar as págs. 03, 04
e 36 e atividade de classe no caderno. (Plaquinha / LÍNGUA
PORTUGUESA: Revisão do grupo silábico am, em, im, om,
um / Formação e ordenação de frases / Ditado de parágrafos
/ Leitura coletiva e individual / Págs. 104 a 107 do Caderno de
Atividades Porta de Papel / Revisão sobre Antônimo e
Sinônimo / MATEMÁTICA: Trabalhar Sonhar é muito bom /
Realização de piquenique com as crianças / Tarefa págs. 24
e 26 do livro Educação Financeira./ EDUCAÇÃO FÍSÍCA:
Recreação com o brinquedo preferido / CASA: Segue tarefa
impressa de revisão de Produção Textual.

ORAÇÃO DO DIA: Credo / CANÇÃO DO DIA: Só porque
você veio... / HORA DAS NOVIDADES: Leitura de lendas
brasileiras / TÉCNICA DE REDAÇÃO: Identificação dos
personagens e suas características / MATEMÁTICA:
Trabalhar Sonhar é muito bom / Realização de piquenique
com as crianças / Tarefa págs. 24 e 26 do livro Educação
Financeira./ ENSINO RELIGIOSO: Texto complementar:
“História e vida de Madre Savina Petrilli”. Consultar na
agenda escolar as págs. 03, 04 e 36 e atividade de classe no
caderno. (Plaquinha) / LÍNGUA PORTUGUESA: Revisão do
grupo silábico am, em, im, om, um / Formação e ordenação
de frases / Ditado de parágrafos / Leitura coletiva e individual
/ Págs. 104 a 107 do Caderno de Atividades Porta de Papel /
Revisão sobre Antônimo e Sinônimo / HISTÓRIA x
GEOGRAFIA:
Revisão
dos
conteúdos
estudados./
EDUCAÇÃO FÍSÍCA: Recreação com o brinquedo preferido /
CASA: Segue tarefa impressa de revisão de Produção
Textual.

INDICAÇÕES 2017 - 2º ANO AxBxC
Teresina, 18/08/2017 - 6ª Feira
2º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 18/08/2017 - 6ª 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:

Profª Orlane, amanhã é dia de festa, é o seu aniversário!!!
Você é uma pessoa que acreditou nas suas possibilidades.
Traçou seus objetivos e se empenha para realizar cada um deles
com firmeza e dignidade. Talvez no dia a dia, você nem perceba
quantas pessoas admiram sua maneira de ser e até se inspiram
nos seus exemplos.
Que a senhora continue sempre assim, sendo dominada por
Madre Savina e acima de tudo, iluminada por Deus que é nosso
Pai, nosso Senhor. PARABÉNS!!!!

Profª Orlane, amanhã é dia de festa, é o seu aniversário!!!
Você é uma pessoa que acreditou nas suas possibilidades.
Traçou seus objetivos e se empenha para realizar cada um deles
com firmeza e dignidade. Talvez no dia a dia, você nem perceba
quantas pessoas admiram sua maneira de ser e até se inspiram
nos seus exemplos.
Que a senhora continue sempre assim, sendo dominada por
Madre Savina e acima de tudo, iluminada por Deus que é nosso
Pai, nosso Senhor. PARABÉNS!!!!

MATEMÁTICA: Houve revisão de divisão/ Estudar pelo
roteiro de avaliações.
REDAÇÃO: Houve estudo do uso do travessão e doispontos / Responder tarefa no caderno.
GEOGRAFIA: Houve revisão dos conteúdos estudados e
resolução de atividades no livro / Estudar pelo roteiro de
avaliações.
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Houve resolução de
atividades / Copiar no caderno de caligrafia o texto da
pág.183 do livro Linguagens.
EDUC. FÍSICA: Houve brincadeiras dirigidas no campinho.

MATEMÁTICA: Houve estudo de “A ideia da simetria e
Resolvendo problemas” /Estudar pelo roteiro de
avaliações.
REDAÇÃO: Houve estudo do uso do travessão e dois pontos
/ Responder tarefa no caderno / OBS: Trazer dia 21/08 –
segunda-feira, o livro de GRAMÁTICA.
INGLÊS: Estudar revisando o vocabulário das págs. 50 e
51(Unit 5: On the beach) do livro / Responder revisão no
caderno.
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Houve resolução de
atividades / Copiar no caderno de caligrafia o texto da
pág. 183 do livro Linguagens.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Houve brincadeiras dirigidas no
campinho.

Teresina, 18/08/2017 - 6ª 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:
Profª Orlane, amanhã é dia de festa, é o seu aniversário!!!
Você é uma pessoa que acreditou nas suas possibilidades.
Traçou seus objetivos e se empenha para realizar cada um deles
com firmeza e dignidade. Talvez no dia a dia, você nem perceba
quantas pessoas admiram sua maneira de ser e até se inspiram
nos seus exemplos.
Que a senhora continue sempre assim, sendo dominada por
Madre Savina e acima de tudo, iluminada por Deus que é nosso
Pai, nosso Senhor. PARABÉNS!!!!
REDAÇÃO: Houve estudo do uso do travessão e dois pontos
/ Responder tarefa no caderno / OBS: Trazer dia 21/08 –
segunda-feira, o livro de GRAMÁTICA.
MATEMÁTICA: Houve estudo de “A ideia da simetria e
Resolvendo problemas” /Estudar pelo roteiro de
avaliações.
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Houve resolução de
atividades / Copiar no caderno de caligrafia o texto da
pág. 183 do livro Linguagens.
HISTÓRIA: Houve explanação das págs. 80 a 82 do livro /
Responder tarefa - págs. 81 e 83 do mesmo.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Houve brincadeiras dirigidas no
campinho.
dig/irs

INDICAÇÕES 2017 - 3º ANO AxBxC
Teresina, 18/08/2017 - 6ª Feira
3º ANO A/ ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 18/08/2017 - 6ª 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:

Profª Orlane, amanhã é dia de festa, é o seu aniversário!!!
Você é uma pessoa que acreditou nas suas possibilidades.
Traçou seus objetivos e se empenha para realizar cada um deles
com firmeza e dignidade. Talvez no dia a dia, você nem perceba
quantas pessoas admiram sua maneira de ser e até se inspiram
nos seus exemplos.
Que a senhora continue sempre assim, sendo dominada por
Madre Savina e acima de tudo, iluminada por Deus que é nosso
Pai, nosso Senhor. PARABÉNS!!!!

Profª Orlane, amanhã é dia de festa, é o seu aniversário!!!
Você é uma pessoa que acreditou nas suas possibilidades.
Traçou seus objetivos e se empenha para realizar cada um deles
com firmeza e dignidade. Talvez no dia a dia, você nem perceba
quantas pessoas admiram sua maneira de ser e até se inspiram
nos seus exemplos.
Que a senhora continue sempre assim, sendo dominada por
Madre Savina e acima de tudo, iluminada por Deus que é nosso
Pai, nosso Senhor. PARABÉNS!!!!

INGLÊS: Houve revisão de conteúdos / Responder revisão
no caderno.
ORTOGRAFIA E CALIGRAFIA: Houve revisão de
conteúdos e ditado no caderno. / Pesquisar e colar no
caderno palavras com H inicial/ Estudar pelo roteiro de
avaliações.
HISTÓRIA: Houve revisão de conteúdos/ Estudar pelo
roteiro de avaliações.
MATEMÁTICA: Estudar revisando págs 268 a 278 do livro/
Responder tarefa – pág. 40 do Caderno de Atividades
Complementares.
TABUADA/ EDUCAÇÃO FINANCEIRA: Foi explanado:
Termos da divisão e tabuada de dividir por 5 e 6 / Estudar
pelo roteiro de avaliações.

Teresina, 18/08/2017 - 6ª 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:
Profª Orlane, amanhã é dia de festa, é o seu aniversário!!!
Você é uma pessoa que acreditou nas suas possibilidades.
Traçou seus objetivos e se empenha para realizar cada um deles
com firmeza e dignidade. Talvez no dia a dia, você nem perceba
quantas pessoas admiram sua maneira de ser e até se inspiram
nos seus exemplos.
Que a senhora continue sempre assim, sendo dominada por
Madre Savina e acima de tudo, iluminada por Deus que é nosso
Pai, nosso Senhor. PARABÉNS!!!!
ORTOGRAFIA E CALIGRAFIA: Pesquisar e colar no
caderno palavras com H inicial / Estudar pelo roteiro de
avaliações.
GEOGRAFIA: Houve revisão de conteúdos/ Estudar pelo
roteiro de avaliações.
HISTÓRIA.: Houve revisão de conteúdos/ Estudar pelo
roteiro de avaliações.
MATEMÁTICA: Houve revisão de conteúdos/ Estudar pelo
roteiro de avaliações.
TABUADA/ EDUCAÇÃO FINANCEIRA: Foi explanado:
Termos da divisão e tabuada de dividir por 5 e 6 / Estudar
pelo roteiro de avaliações.
dig/irs

ORTOGRAFIA E CALIGRAFIA: Pesquisar e colar no
caderno palavras com H inicial/ Estudar pelo roteiro de
avaliações.
GEOGRAFIA: Houve revisão de conteúdos/ Estudar pelo
roteiro de avaliações.
HISTÓRIA: Houve revisão de conteúdos/ Estudar pelo
roteiro de avaliações.
INGLÊS: Houve correção e explicação da revisão geral. /
Estudar pelo roteiro de avaliações.
TABUADA/ EDUCAÇÃO FINANCEIRA: Foi explanado:
Termos da divisão e tabuada de dividir por 5 e 6/ Estudar
pelo roteiro de avaliações.

INDICAÇÕES 2017 - 4º ANO AxBxC
Teresina, 18/08/2017 - 6ª Feira
4º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 18/08/2017 - 6ª 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:

Profª Orlane, amanhã é dia de festa, é o seu aniversário!!!
Você é uma pessoa que acreditou nas suas possibilidades.
Traçou seus objetivos e se empenha para realizar cada um deles
com firmeza e dignidade. Talvez no dia a dia, você nem perceba
quantas pessoas admiram sua maneira de ser e até se inspiram
nos seus exemplos.
Que a senhora continue sempre assim, sendo dominada por
Madre Savina e acima de tudo, iluminada por Deus que é nosso
Pai, nosso Senhor. PARABÉNS!!!!

Profª Orlane, amanhã é dia de festa, é o seu aniversário!!!
Você é uma pessoa que acreditou nas suas possibilidades.
Traçou seus objetivos e se empenha para realizar cada um deles
com firmeza e dignidade. Talvez no dia a dia, você nem perceba
quantas pessoas admiram sua maneira de ser e até se inspiram
nos seus exemplos.
Que a senhora continue sempre assim, sendo dominada por
Madre Savina e acima de tudo, iluminada por Deus que é nosso
Pai, nosso Senhor. PARABÉNS!!!!

HISTÓRIA: Hoje fizemos a revisão dos conteúdos vistos
durantes o mês de agosto / Estudar pelo roteiro de
avaliações.
INGLÊS: Houve correção e explicação da revisão geral. /
Estudar pelo roteiro de avaliações.
CIÊNCIAS: Houve desenvolvimento de atividade em dupla
sobre a História do pão no Brasil. / Estudar pelo roteiro de
avaliações.
ORTOGRAFIA E CALIGRAFIA: Houve ditado de frases no
caderno de linhas caligráficas como forma de usar
corretamente as expressões traz/trás/atráz - pág. 76 do livro
Linhas Mágicas / Estudar pelo roteiro de avaliações.
FILOSOFIA: Houve autocorreção; Explicação do Texto: “Ser:
Poderoso” - págs. 58 a 59 e atividade de classe - pág. 60 do
livro. / Estudar pelo roteiro de avaliações.

CIÊNCIAS: Houve desenvolvimento de atividade em dupla
sobre a História do pão no Brasil. / Estudar pelo roteiro de
avaliações.
MATEMÁTICA: Houve revisão dos conteúdos / Estudar
pelo roteiro de avaliações.
FILOSOFIA: Houve autocorreção; Explicação do Texto:
“Ser: Poderoso” - págs. 58 a 59 e atividade de classe - pág.
60 do livro. / Estudar pelo roteiro de avaliações.
TABUADA: Houve autocorreção e estudo da tabuada oral
em sala de multiplicação / Tarefa impressa. / Estudar pelo
roteiro de avaliações.
REDAÇÃO: Houve autocorreção e revisão oral para as
avaliações / Estudar pelo roteiro de avaliações.

Teresina, 18/08/2017 - 6ª 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:
Profª Orlane, amanhã é dia de festa, é o seu aniversário!!!
Você é uma pessoa que acreditou nas suas possibilidades.
Traçou seus objetivos e se empenha para realizar cada um deles
com firmeza e dignidade. Talvez no dia a dia, você nem perceba
quantas pessoas admiram sua maneira de ser e até se inspiram
nos seus exemplos.
Que a senhora continue sempre assim, sendo dominada por
Madre Savina e acima de tudo, iluminada por Deus que é nosso
Pai, nosso Senhor. PARABÉNS!!!!
GEOGRAFIA: Houve revisão dos conteúdos estudados na
unidade 4- Os aspectos naturais do Piauí / Estudar pelo roteiro
de Avaliações como forma de aprofundar seus
conhecimentos e ter um bom rendimento no dia da nossa
prova.
ORTOGRAFIA E CALIGRAFIA: Houve ditado de frases no
caderno de linhas caligráficas como forma de usar corretamente
as expressões traz/trás/atráz - pág. 76 do livro Linhas Mágicas /
Estudar pelo roteiro de avaliações.
CIÊNCIAS: Houve estudo sobre o processo de desidratação de
um alimento - .págs. 106 e 107 / Responder tarefa – págs. 108
e 109 do livro.
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Houve oficina de redação
envolvendo o gênero textual entrevista, o tema escolhido foi
“Nascimento da beata Savina Pertrilli, patrona da nossa escola.” /
Pesquisar exemplos de textos, tirinhas e/ou cartuns que
apresentem linguagem formal e informal. Cole-os no caderno
da disciplina e circule as expressões que representem os
tipos de linguagens em estudo.
EDUC. FÍSICA: (Masc.) – Houve trabalho de manejo de bola no
Basquetebol / Arremesso e drible e prática pré-desportiva.
(Fem.) – Houve exercícios de iniciação a prática do futsal /
Condução e recepção de bola/chute e passe e competição
recreativa.
dig/irs

INDICAÇÕES 2017 - 5º ANO AxBxC
Teresina, 18/08/2017 - 6ª Feira
5º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 18/08/2017 - 6ª 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:

Profª Orlane, amanhã é dia de festa, é o seu aniversário!!!
Você é uma pessoa que acreditou nas suas possibilidades.
Traçou seus objetivos e se empenha para realizar cada um deles
com firmeza e dignidade. Talvez no dia a dia, você nem perceba
quantas pessoas admiram sua maneira de ser e até se inspiram
nos seus exemplos.
Que a senhora continue sempre assim, sendo dominada por
Madre Savina e acima de tudo, iluminada por Deus que é nosso
Pai, nosso Senhor. PARABÉNS!!!!

Profª Orlane, amanhã é dia de festa, é o seu aniversário!!!
Você é uma pessoa que acreditou nas suas possibilidades.
Traçou seus objetivos e se empenha para realizar cada um deles
com firmeza e dignidade. Talvez no dia a dia, você nem perceba
quantas pessoas admiram sua maneira de ser e até se inspiram
nos seus exemplos.
Que a senhora continue sempre assim, sendo dominada por
Madre Savina e acima de tudo, iluminada por Deus que é nosso
Pai, nosso Senhor. PARABÉNS!!!!

REDAÇÃO: Houve leitura, discussão e resolução das págs.
127 a 130 do livro / Estudar pelo roteiro de avaliações.
GEOGRAFIA: Houve momento tira dúvidas relacionadas ao
assunto “A região Centro-Oeste do Brasil” / Estudar pelo
roteiro de avaliações.
GRAMÁTICA: Houve estudo dos adjetivos na construção do
texto - págs. 124 a 129 e explicação sobre a flexão dos
substantivos / Responder aos questionamentos das págs.
130 e 131 da Gramática. / OBS:. TRAZER SEGUNDA-

MATEMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos /
Estudar pelo roteiro de avaliações.
REDAÇÃO: Houve leitura, discussão e resolução das págs. 127
a 130 do livro / Estudar pelo roteiro de avaliações. / OBS:.
TRAZER SEGUNDA-FEIRA – 21/08, O LIVRO DE
ORTOGRAFIA E CALIGRAFIA
GEOGRAFIA: Houve revisão dos biomas “Pantanal e Cerrado”
por meio de anotações no caderno / Com intuito de revisarmos
os assuntos vistos durantes nossas aulas, responder os
questionamentos das págs. 108 e 109 do livro.

FEIRA – 21/08, O LIVRO DE ORTOGRAFIA E CALIGRAFIA
MATEMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos

/ Estudar pelo roteiro de avaliações.
HISTÓRIA: Para entender melhor a importância do
“FOLCLORE” para a formação do nosso povo, analisamos o
material complementar “Caderno de riqueza culturalfestejos”. / Realizar as atividades contidas no material
complementar e, ainda reproduzir em seu caderno de
desenho uma das lendas do nosso Estado, não deixar de
criar uma legenda explicativa para sua produção.
INFORMÁTICA: Houve continuação da atividade no programa
Excel, usar a função media, finalizar a planilha.

Teresina, 18/08/2017 - 6ª 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:
Profª Orlane, amanhã é dia de festa, é o seu aniversário!!!
Você é uma pessoa que acreditou nas suas possibilidades.
Traçou seus objetivos e se empenha para realizar cada um deles
com firmeza e dignidade. Talvez no dia a dia, você nem perceba
quantas pessoas admiram sua maneira de ser e até se inspiram
nos seus exemplos.
Que a senhora continue sempre assim, sendo dominada por
Madre Savina e acima de tudo, iluminada por Deus que é nosso
Pai, nosso Senhor. PARABÉNS!!!!
TABUADA/ EDUCAÇÃO FINANCEIRA: Houve revisão dos
conteúdos. / Estudar pelo roteiro de avaliações.
MATEMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos
sobre Medidas de volume, capacidade e massa./ Responder
tarefa no caderno.
REDAÇÃO: Houve leitura, discussão e resolução das págs.
127 a 130 do livro / Estudar pelo roteiro de avaliações.
ARTE: Houve estudo sobre Envelopes de Arte Postal, carta
enigmática e prazer em conhecer. / Responder tarefa - pág.
51 e elaborar de forma criativa um envelope de conforme
as instruções da pág. 49 do livro.
EDUC. FÍSICA: (Masc.) – Houve trabalho de manejo de bola
no Basquetebol / Arremesso e drible e prática pré-desportiva.
(Fem.) – Houve exercícios de iniciação a prática do futsal /
Condução e recepção de bola/chute e passe e competição
recreativa.
.

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: (Aula extra de REDAÇÃO) Houve autocorreção e estudo da linguagem dos quadrinhos, das
onomatopeias, e das interjeições - págs. 120 a 124 / Realizar, no
caderno de atividades ou no da disciplina, as propostas 1, 2
e 3 das págs. 125 a 127 do livro.
TABUADA/ EDUCAÇÃO FINANCEIRA: Houve revisão dos
conteúdos. / Estudar pelo roteiro de avaliações.

