INDICAÇÕES 2017 - 1º ANO AxBxC
Teresina, 29/08/2017 - 3ª Feira
1º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 29/08/2017 - 3ª 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:

Feliz de quem por primeiro pede perdão.

IMPORTANTE:

Feliz de quem por primeiro pede perdão.

Savina Petrilli

“Tudo é pouco por Jesus” é o lema de Madre Savina. O amor
por Jesus a conduz rumo a horizontes sem limites, com um dom
que se renova no dia a dia, em profundidade e beleza.

Savina Petrilli

“Tudo é pouco por Jesus” é o lema de Madre Savina. O amor
por Jesus a conduz rumo a horizontes sem limites, com um dom
que se renova no dia a dia, em profundidade e beleza.
,

CLASSE: Atividade de acolhimento com paradidáticos
infantis / ORAÇÃO DO DIA: Ave Maria / CANÇÃO DO DIA:
Savina, menina linda / HORA DAS NOVIDADES: Roda de
conversa sobre as obras realizadas por Madre Savina /
TÉCNICA DE REDAÇÃO: Debate sobre a importância de
ajudar o próximo / CIÊNCIAS: Trabalhar o tema “Conhecendo
algumas plantas”/ Passeio pela escola identificando vários
tipos de plantas e onde vivem, como também suas partes /
Págs.122 e 123 do livro de Ciências. / INGLÊS: Apresentação
do vocabulário Unit 6: Science Class - págs. 48 e 49 e
atividade de classe das págs. 50 e 51 do livro.
/
MATEMÁTICA:
Continuação
das
atividades
sobre
multiplicação / Exercitação das tabuadas de 2 e 3 x /
Destacar dobro e triplo das quantidades / Tarefa págs. 179 e
180 do livro / Revisão dos numerais de 0 a 619 destacando
os vizinhos. / LÍNGUA PORTUGUESA: Exercitação de
palavras com “ ge-gi “ através de ditado / Leitura coletiva /
Complementação de palavras e frases / Págs.71 e 72 do
Caderno de Atividades de Português / Revisão sobre
substantivos próprio e comum, págs. 177 a 179 da Gramática
/ HISTÓRIA x GEOGRAFIA: Trabalhar o tempo e as
paisagens com auxílio de gravuras / Comentários sobre as
mudanças climáticas em nossa cidade / Tarefa págs. 180 a
182 e pág. 185 do livro. / CASA: Tarefa págs. 73 e 74 do
caderno de Atividades de Português /Págs. 180 a 182 da
Gramática / Leitura das págs. 5 e 6 do paradidático “É meu!”
/Pág. 124 do livro de Ciências / Tarefa págs. 183 e 184 do
livro de História e Geografia / Págs. 52 e 53 do livro de
Inglês.

Teresina, 29/08/2017 - 3ª 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:

Feliz de quem por primeiro pede perdão.

Savina Petrilli

“Tudo é pouco por Jesus” é o lema de Madre Savina. O amor
por Jesus a conduz rumo a horizontes sem limites, com um dom
que se renova no dia a dia, em profundidade e beleza.

CLASSE: Atividade de acolhimento com paradidáticos
infantis / ORAÇÃO DO DIA: Ave Maria / CANÇÃO DO DIA:
Savina, menina linda / HORA DAS NOVIDADES: Roda de
conversa sobre as obras realizadas por Madre Savina /
TÉCNICA DE REDAÇÃO: Debate sobre a importância de
ajudar o próximo / CIÊNCIAS: Trabalhar o tema “Conhecendo
algumas plantas”/ Passeio pela escola identificando vários
tipos de plantas e onde vivem, como também suas partes /
Págs.122 e 123 do livro de Ciências. / MATEMÁTICA:
Continuação das atividades sobre multiplicação / Exercitação
das tabuadas de 2 e 3 x / Destacar dobro e triplo das
quantidades / Tarefa págs. 179 e 180 do livro / Revisão dos
numerais de 0 a 619 destacando os vizinhos. /
INFORMÁTICA: Houve leitura coletiva sobre Respeito à
natureza e reciclagem – págs. 68 a 70 do livro. / LÍNGUA
PORTUGUESA: Exercitação de palavras com “ ge-gi “
através de ditado / Leitura coletiva / Complementação de
palavras e frases / Págs.71 e 72 do Caderno de Atividades de
Português / Revisão sobre substantivos próprio e comum,
págs. 177 a 179 da Gramática / HISTÓRIA x GEOGRAFIA:
Trabalhar o tempo e as paisagens com auxílio de gravuras /
Comentários sobre as mudanças climáticas em nossa cidade
/ Tarefa págs. 180 a 182 e pág. 185 do livro. / CASA: Tarefa
págs. 73 e 74 do caderno de Atividades de Português / Págs.
180 a 182 da Gramática / Leitura das págs. 5 e 6 do
paradidático “É meu!” /Pág. 124 do livro de Ciências / Tarefa
págs. 183 e 184 do livro de História e Geografia / Pág. 71do
livro de Informática.

CLASSE: Atividade de acolhimento com paradidáticos
infantis / ORAÇÃO DO DIA: Ave Maria / CANÇÃO DO DIA:
Savina, menina linda / HORA DAS NOVIDADES: Roda de
conversa sobre as obras realizadas por Madre Savina /
TÉCNICA DE REDAÇÃO: Debate sobre a importância de
ajudar o próximo / CIÊNCIAS: Trabalhar o tema “Conhecendo
algumas plantas”/ Passeio pela escola identificando vários
tipos de plantas e onde vivem, como também suas partes /
Págs.122 e 123 do livro de Ciências. / MATEMÁTICA:
Continuação das atividades sobre multiplicação / Exercitação
das tabuadas de 2 e 3 x / Destacar dobro e triplo das
quantidades / Tarefa págs. 179 e 180 do livro / Revisão dos
numerais de 0 a 619 destacando os vizinhos. / LÍNGUA
PORTUGUESA: Exercitação de palavras com “ ge-gi “
através de ditado / Leitura coletiva / Complementação de
palavras e frases / Págs.71 e 72 do Caderno de Atividades de
Português / Revisão sobre substantivos próprio e comum,
págs. 177 a 179 da Gramática / HISTÓRIA x GEOGRAFIA:
Trabalhar o tempo e as paisagens com auxílio de gravuras /
Comentários sobre as mudanças climáticas em nossa cidade
/ Tarefa págs. 180 a 182 e pág. 185 do livro. / CASA: Tarefa
págs. 73 e 74 do caderno de Atividades de Português /Págs.
180 a 182 da Gramática / Leitura das págs. 5 e 6 do
paradidático “É meu!” /Pág. 124 do livro de Ciências / Tarefa
págs. 183 e 184 do livro de História e Geografia

INDICAÇÕES 2017 - 2º ANO AxBxC
Teresina, 29/08/2017 - 3ª Feira
2º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 29/08/2017 - 3ª 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:

Feliz de quem por primeiro pede perdão.

IMPORTANTE:
Savina Petrilli

Feliz de quem por primeiro pede perdão.

Savina Petrilli

“Tudo é pouco por Jesus” é o lema de Madre Savina. O amor
por Jesus a conduz rumo a horizontes sem limites, com um dom
que se renova no dia a dia, em profundidade e beleza.

“Tudo é pouco por Jesus” é o lema de Madre Savina. O amor
por Jesus a conduz rumo a horizontes sem limites, com um dom
que se renova no dia a dia, em profundidade e beleza.

CIÊNCIAS (LAB.) Houve explanação de “Matéria e energia” págs. 86 a 89 do livro / Responder tarefa no caderno.
HISTÓRIA: Houve estudo de “Escolas de antigamente” págs.84 e 85 / Responder tarefa - pág.85 do livro.
MATEMÁTICA:
Houve
explanação
de
figuras
geométricas/sólidos geométricos - págs.116 a 118 /
Responder tarefa - pág. 119 do livro.
INTERP. TEXTUAL: Houve leitura e discussão de texto - A
Chuva,o Raio e o Trovão - págs.189 a 194 / Responder
tarefa - págs. 287 a 290 do livro Linguagens / Copiar no
caderno de caligrafia o 1º e 2º parágrafos da pág.189 do
livro Linguagens.

MATEMÁTICA:
Houve
explanação
de
figuras
geométricas/sólidos geométricos - págs.116 a 118 /
Responder tarefa - pág. 119 do livro.
GRAMÁTICA: Houve estudo de singular e plural - págs.178
a 181 / Responder tarefa - págs.182 a 184 da Gramática.
GEOGRAFIA: Houve explanação de “A escola e seus
arredores; O caminho de casa até a escola” - págs. 84 e 85
do livro / Responder tarefa no caderno.
HISTÓRIA: Houve estudo do conteúdo: Material escolar págs. 86, 87,88 e 90 /Responder tarefa - págs. 87, 89 e 91
do livro.

Teresina, 29/08/2017 - 3ª 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:

Feliz de quem por primeiro pede perdão.

Savina Petrilli

“Tudo é pouco por Jesus” é o lema de Madre Savina. O amor
por Jesus a conduz rumo a horizontes sem limites, com um dom
que se renova no dia a dia, em profundidade e beleza.

HISTÓRIA: Houve estudo do conteúdo: Material escolar págs. 86, 87,88 e 90 /Responder tarefa - págs. 87, 89 e
91 do livro.
GRAMÁTICA: Houve estudo de singular e plural - págs.178
a 181 / Responder tarefa - págs.182 a 184 da Gramática.
INGLÊS: Houve apresentação do vocabulário Unit6:
Animals - págs. 62 e 63 e atividade de classe das págs. 64
e 65 do livro / Responder tarefa - págs. 65 e 66 do
mesmo.
GEOGRAFIA: Houve explanação de “A escola e seus
arredores; O caminho de casa até a escola” - págs. 84 e 85
do livro / Responder tarefa no caderno.
MATEMÁTICA:
Houve
explanação
de
figuras
geométricas/sólidos geométricos - págs.116 a 118 /
Responder tarefa - pág. 119 do livro.
dig/irs

INDICAÇÕES 2017 - 3º ANO AxBxC
Teresina, 29/08/2017 - 3ª Feira
3º ANO A/ ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 29/08/2017 - 3ª 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

IMPORTANTE:

Feliz de quem por primeiro pede perdão.

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

IMPORTANTE:
Savina Petrilli

Feliz de quem por primeiro pede perdão.

Savina Petrilli

“Tudo é pouco por Jesus” é o lema de Madre Savina. O amor
por Jesus a conduz rumo a horizontes sem limites, com um dom
que se renova no dia a dia, em profundidade e beleza.

“Tudo é pouco por Jesus” é o lema de Madre Savina. O amor
por Jesus a conduz rumo a horizontes sem limites, com um dom
que se renova no dia a dia, em profundidade e beleza.

HISTÓRIA: Trabalhamos as datas comemorativas do mês de
setembro - pág. 77 do livro / Tarefa no caderno: ilustrar as
datas comemorativas de setembro.
GRAMÁTICA: Foi explanado o conteúdo: “numeral” – págs.
202 a 205 e ortografia “sons do X - págs. 208 e 209 da
Gramática / Responder tarefa – págs. 206, 207 e 210 da
mesma.
FILOSOFIA: Trabalhamos hoje o Valor Sinceridade (texto
impresso) / Tarefa impressa que segue junto com o texto
valor Sinceridade.
ENSINO RELIGIOSO: Houve explicação inicial sobre o
capítulo 6 – Reino de Deus; Estudo do texto: Boas notícias
de Deus e atividade de classe das págs. 72 e 73 / Estudar e
responder as págs. 78, 79 e 80 do livro.
GEOGRAFIA: Foi explanado o conteúdo Teresina e o Meio
Ambiente / Problemas Ambientais pág 50 do livro/
Responder tarefa - pág. 53 do mesmo.

MATEMÁTICA: Foi trabalhado o conteúdo: Linhas,
localização - págs 10 a 18 do livro / Responder tarefa –
págs. 05 e 06 do caderno de Atividades Complementares
que acompanha o livro/ Estudar e copiar no caderno a
sequência numérica de 2.800 a 2.850.
GRAMÁTICA: Foi explanado o conteúdo: “numeral” – págs.
202 a 205 e ortografia “sons do X – págs. 208 e 209 da
Gramática/ Responder tarefa – págs. 206, 207 e 210 da
mesma.
FILOSOFIA: Trabalhamos hoje o Valor Sinceridade (texto
impresso) / Responder tarefa impressa que segue junto
com o texto valor Sinceridade.
HISTÓRIA: Trabalhamos as datas comemorativas do mês de
setembro - pág. 77do livro / Responder tarefa no caderno:
ilustrar as datas comemorativas de setembro.
GEOGRAFIA: Foi explanado o conteúdo Teresina e o Meio
Ambiente/ Problemas Ambientais – pág. 50 do livro /
Responder tarefa - pág. 53 do mesmo.

Teresina, 29/08/2017 - 3ª 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:

Feliz de quem por primeiro pede perdão.

Savina Petrilli

“Tudo é pouco por Jesus” é o lema de Madre Savina. O amor
por Jesus a conduz rumo a horizontes sem limites, com um dom
que se renova no dia a dia, em profundidade e beleza.
HISTÓRIA: Trabalhamos as datas comemorativas do mês de

setembro – pág. 77 do livro / Responder tarefa no caderno:
ilustrar as datas comemorativas de setembro.
GRAMÁTICA: Foi explanado o conteúdo: “numeral” - págs.
202 a 205 e ortografia “sons do X - págs. 208 e 209 da
Gramática/ Responder tarefa págs 206, 207 e 210 da
mesma.
FILOSOFIA: Trabalhamos hoje o Valor Sinceridade (texto
impresso)/ Responder tarefa impressa que segue junto
com o texto valor Sinceridade.
INGLÊS: Houve apresentação do vocabulário Unit6: Where
is the park? - págs. 74 e 75 e atividade de classe das págs.
76 e 77 do livro / Responder tarefa - págs. 78 e 79 do
livro.
GEOGRAFIA: Foi explanado o conteúdo Teresina e o Meio
Ambiente / Problemas Ambientaispág. 50 do livro/
Responder tarefa - pág. 53 do mesmo.
dig/irs

INDICAÇÕES 2017 - 4º ANO AxBxC
Teresina, 29/08/2017 - 3ª Feira
4º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 29/08/2017 - 3ª 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

IMPORTANTE:

Feliz de quem por primeiro pede perdão.

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

IMPORTANTE:
Savina Petrilli

Feliz de quem por primeiro pede perdão.

Savina Petrilli

“Tudo é pouco por Jesus” é o lema de Madre Savina. O amor
por Jesus a conduz rumo a horizontes sem limites, com um dom
que se renova no dia a dia, em profundidade e beleza.

“Tudo é pouco por Jesus” é o lema de Madre Savina. O amor
por Jesus a conduz rumo a horizontes sem limites, com um dom
que se renova no dia a dia, em profundidade e beleza.

ENS. RELIGIOSO: Houve estudo sobre o capítulo 3, Projeto
– Prontos para servir e o texto: “Mulher de Coragem” e
atividade de classe das págs. 33 e 38 do livro / Estudar e
responder as págs. 39, 40 e 41 do livro / Obs: próxima
aula trazer a Bíblia.
EDUC. FINANCEIRA: Houve estudo sobre Ética, Cidadania e
Sustentabilidade - págs. 34 a 37 / Responder tarefa - págs.
38 e 39 do livro / Estudar para prova oral que acontecerá
na próxima aula. (Multiplicação e Divisão)
EDUC. FÍSICA: (Masc.) – Houve trabalho de manejo de bola
no Basquetebol; Arremesso e drible e Prática pré- desportiva
/ (Fem.) – Houve brincadeiras populares/ pega-pega - barra
manteiga - queimada maluca
MATEMÁTICA: Estudar revisando “Medidas de massa,
capacidade e tempo” – págs. 196 a 198 do livro / Responder
tarefa - pág. 46 do Atividades Complementares .
CIÊNCIAS: Houve estudo sobre calor, luz e energia. - págs.
112 a 114 / Responder tarefa - pág. 115 do livro.

MATEMÁTICA: Estudar revisando “Medidas de massa,
capacidade e tempo” – págs. 196 a 198 do livro / Responder
tarefa - pág. 46 do Atividades Complementares .
GEOGRAFIA: Foram dadas explicações relacionadas ao capítulo
5- As atividades econômicas do campo e da cidade - págs. 70 a
73 do livro / Para melhor fixação do conteúdo, responder
atividade copiada no caderno.
EDUC. FÍSICA: (Masc.) – Houve trabalho de manejo de bola no
Basquetebol; Arremesso e drible e Prática pré- desportiva /
(Fem.) – Houve brincadeiras populares/ pega-pega - barra
manteiga - queimada maluca
GRAMÁTICA: Iniciamos nossos estudos acerca da classe
gramatical Pronome através de explicações e, também de
resoluções de exercícios da págs. 182 a 186 / Responder as
págs. 186 a 189 da Gramática / Atenção : Amanhã dia 30/08,
iniciaremos nosso trabalho com o paradidático “O Jardim
Secreto”. Portanto pedimos que providencie e ponha o
material referente na mochila da nossa querida criança.
ENSINO RELIGIOSO: Houve estudo sobre o capítulo 3, Projeto
– Prontos para servir e o texto: “Mulher de Coragem” e atividade
de classe das págs. 33 e 38 do livro / Estudar e responder as
págs. 39, 40 e 41 do livro / Obs: próxima aula trazer a Bíblia.

Teresina, 29/08/2017 - 3ª 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:

Feliz de quem por primeiro pede perdão.

Savina Petrilli

“Tudo é pouco por Jesus” é o lema de Madre Savina. O amor
por Jesus a conduz rumo a horizontes sem limites, com um dom
que se renova no dia a dia, em profundidade e beleza.
HISTÓRIA: Foram dadas explicações referentes ao capítulo

6- Os portugueses trazem os africanos - págs. 84 a 87 /
Copiar e responder os questionamentos da pág. 88 do
livro. Atenção: para nosso próxima aula será necessário
que você traga o paradidático “Luana, a menina que viu o
Brasil neném”.
ENSINO RELIGIOSO: Houve estudo sobre o capítulo 3,
Projeto – Prontos para servir e o texto: “Mulher de Coragem”
e atividade de classe das págs. 33 e 38 do livro / Estudar e
responder as págs. 39, 40 e 41 do livro / Obs: próxima
aula trazer a Bíblia.
CIÊNCIAS: Houve estudo sobre calor, luz e energia. - págs.
112 a 114 / Responder tarefa - pág. 115 do livro.
ARTE: Houve estudo sobre Land art ou Arte ambiental - págs.
66, 68 e 69 / Responder tarefa - pág. 67 do livro.
GEOGRAFIA: Foram dadas explicações relacionadas ao
capítulo 5- As atividades econômicas do campo e da cidade
- págs. 70 a 73 do livro / Para melhor fixação do conteúdo,
responder atividade copiada no caderno.
INFORMÁTICA: Houve leitura coletiva das págs. 72 a 73 do
livro e atividade prática no programa MK GIBI.
dig/irs

INDICAÇÕES 2017 - 5º ANO AxBxC
Teresina, 29/08/2017 - 3ª Feira
5º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 29/08/2017 - 3ª 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:

Feliz de quem por primeiro pede perdão.

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

IMPORTANTE:

Feliz de quem por primeiro pede perdão.

Savina Petrilli

Savina Petrilli

“Tudo é pouco por Jesus” é o lema de Madre Savina. O amor
por Jesus a conduz rumo a horizontes sem limites, com um dom
que se renova no dia a dia, em profundidade e beleza.

“Tudo é pouco por Jesus” é o lema de Madre Savina. O amor
por Jesus a conduz rumo a horizontes sem limites, com um dom
que se renova no dia a dia, em profundidade e beleza.

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Hoje houve estudo do Tópico
“O Ponto de Vista do Narrador” – págs. 112, 113 e 114 do
livro Todos os Textos / Para melhor entendimento do
conteúdo responder o que lhe é proposta nas págs. 115 e
116 ( exceto a 3ª questão).
EDUC. FÍSICA: (Masc.) – Houve trabalho de manejo de bola
no Basquetebol; Arremesso e drible e Prática pré- desportiva
/ (Fem.) – Houve brincadeiras populares/ pega-pega - barra
manteiga - queimada maluca
FILOSOFIA: Houve explicação do texto complementar:
“Construindo significados” / Responder atividade no
caderno.
CIÊNCIAS: Houve estudo sobre Vivendo em equilíbrio com o
planeta, população mundial e principais problemas
ambientais. / Responder tarefa - págs. 117 do livro e págs.
23 a 25 do Caderno de Atividades Complementar.
MATEMÁTICA: Houve estudo sobre Divisores e Múltiplos de
um número natural - págs. 172 a 175 / Responder tarefa pág. 176 do livro e estudar revisando as tabuadas de
multiplicação e divisão.

EDUC. FÍSICA: (Masc.) – Houve trabalho de manejo de bola
no Basquetebol; Arremesso e drible e Prática pré- desportiva
/ (Fem.) – Houve brincadeiras populares/ pega-pega - barra
manteiga - queimada maluca
MATEMÁTICA: Houve estudo sobre Divisores e Múltiplos de
um número natural - págs. 172 a 175 / Responder tarefa pág. 176 do livro e estudar revisando as tabuadas de
multiplicação e divisão.
ORTOGRAFIA/CALIGRAFIA: Houve estudo de palavras com
a letra r e, também das grafias mais e mas - págs. 85 e 109 /
Fazer cópia do texto da pág. 84 como forma de treino
caligráfico e responder ainda a pág. 109 do livro.
GEOGRAFIA: Demos início a explicações relacionadas à
região Nordeste do Brasil - págs. 112 a 115 do livro /
Responder os exercícios da pág, 115 e reproduzir o
mapa da região em estudo em seu caderno de desenho.
Inicie a leitura do paradidático “A busca de Esmeraldo” págs. 4 a 14.
INFORMÁTICA: Houve continuação da atividade no
programa PowerPoint, inserir figuras e criar novo slide.

Teresina, 29/08/2017 - 3ª 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:

Feliz de quem por primeiro pede perdão.

Savina Petrilli

“Tudo é pouco por Jesus” é o lema de Madre Savina. O amor
por Jesus a conduz rumo a horizontes sem limites, com um dom
que se renova no dia a dia, em profundidade e beleza.

ENSINO RELIGIOSO:
Houve explicação inicial sobre o
capítulo 6 – Conversão; Estudo do texto: Um encontro com
Jesus de Nazaré e atividade de classe das págs. 73 e 80 do
livro / Estudar e responder as págs. 81 a 83 do livro.
MATEMÁTICA: Houve estudo sobre Divisores e Múltiplos
de um número natural - págs. 172 a 175 / Responder
tarefa - pág. 176 do livro e estudar revisando as
tabuadas de multiplicação e divisão.
INTERP. TEXTUAL: Hoje houve estudo do Tópico “O Ponto
de Vista do Narrador” – págs. 112, 113 e 114 do livro Todos
os Textos / Para melhor entendimento do conteúdo
responder o que lhe é proposta nas págs. 115 e 116 (
exceto a 3ª questão).
FILOSOFIA: Houve explicação do texto complementar:
“Construindo significados” / Responder atividade no
caderno.
EDUC. SEXUAL: Houve conversa informal sobre as
mudanças na hora certa.
LEITURA: Houve atividade direcionada ao aniversário de
Madre Savina.
.

