INDICAÇÕES 2017 - 1º ANO AxBxC
Teresina, 30/08/2017 - 4ª Feira
1º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 30/08/2017 - 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:

Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos
não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam
reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos
para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que
errar por omitir. Augusto Cury

Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos
não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam
reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos
para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que
errar por omitir. Augusto Cury

CLASSE: Atividade de acolhimento com jogos educativos /
ORAÇÃO DO DIA: Oração de agradecimento a Deus pela
nossa família / CANÇÃO DO DIA: Amigo ô, ô... / HORA DAS
NOVIDADES: Brincadeira do maestro
/ TÉCNICA DE
REDAÇÃO: Oralização das regras da brincadeira / LÍNGUA
PORTUGUESA: Estudo do uso do “gue-gui” em palavras /
Leitura coletiva de palavras e frases / Ordenação e
complementação de palavras e frases / Págs. 136 e 137 do
livro de Português / Estudo do substantivo “ Masculino e
feminino “ com auxílio de texto e imagens / Págs. 202 a 204
da Gramática. / FILOSOFIA: Explanar Conhecer Nossos
Deveres / Comentários sobre os Direitos das Crianças e do
Adolescente e outros deveres no nosso dia a dia / Tarefa
págs. 44 e 45 do livro. / ARTE: Estudo sobre “A cultura
popular” –Máquina do tempo / Págs. 48 e 49 do livro de Arte
/ CIÊNCIAS: Continuação sobre a variedade de flores e seus
respectivos nomes / Identificação das partes de uma planta /
Págs. 125 e 126 do livro de Ciências / MATEMÁTICA:
Continuação das atividades sobre multiplicação / Estudo dos
numerais de 619 a 639 enfocando pares e ímpares / Tarefa
págs. 181 e 182 do livro / Estudo das tabuadas de 8 da
adição e subtração. / CASA: Tarefa impressa / Leitura das
págs. 7 e 8 do paradidático “ É meu!”/ Responder págs. 138 e
139 do livro de Português / Pág. 205 e 206 da Gramática /
Págs. 50 e 51 do livro de Arte / Pág. 40 do livro de caligrafia.

CLASSE: Atividade de acolhimento com jogos educativos /
ORAÇÃO DO DIA: Oração de agradecimento a Deus pela
nossa família / CANÇÃO DO DIA: Amigo ô, ô... / HORA DAS
NOVIDADES: Brincadeira do maestro
/ TÉCNICA DE
REDAÇÃO: Oralização das regras da brincadeira / LÍNGUA
PORTUGUESA: Estudo do uso do “gue-gui” em palavras /
Leitura coletiva de palavras e frases / Ordenação e
complementação de palavras e frases / Págs. 136 e 137 do
livro de Português / Estudo do substantivo “ Masculino e
feminino “ com auxílio de texto e imagens / Págs. 202 a 204
da Gramática. / FILOSOFIA: Explanar Conhecer Nossos
Deveres / Comentários sobre os Direitos das Crianças e do
Adolescente e outros deveres no nosso dia a dia / Tarefa
págs. 44 e 45 do livro. / ARTE: Estudo sobre “A cultura
popular” –Máquina do tempo / Págs. 48 e 49 do livro de Arte.
/ CIÊNCIAS: Continuação sobre a variedade de flores e seus
respectivos nomes / Identificação das partes de uma planta /
Págs. 125 e 126 do livro de Ciências / MATEMÁTICA:
Continuação das atividades sobre multiplicação / Estudo dos
numerais de 619 a 639 enfocando pares e ímpares / Tarefa
págs. 181 e 182 do livro / Estudo das tabuadas de 8 da
adição e subtração / CASA: Tarefa impressa / Leitura das
págs. 7 e 8 do paradidático “ É meu!”/ Responder págs. 138 e
139 do livro de Português / Pág. 205 e 206 da Gramática /
Págs. 50 e 51 do livro de Arte / Pág. 40 do livro de caligrafia.

Teresina, 30/08/2017 - 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:
Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos
não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam
reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos
para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que
errar por omitir. Augusto Cury
CLASSE: Atividade de acolhimento com jogos educativos /
ORAÇÃO DO DIA: Oração de agradecimento a Deus pela
nossa família / CANÇÃO DO DIA: Amigo ô, ô... / HORA DAS
NOVIDADES: Brincadeira do maestro
/ TÉCNICA DE
REDAÇÃO: Oralização das regras da brincadeira / LÍNGUA
PORTUGUESA: Estudo do uso do “gue-gui” em palavras /
Leitura coletiva de palavras e frases / Ordenação e
complementação de palavras e frases / Págs. 136 e 137 do
livro de Português / Estudo do substantivo “ Masculino e
feminino “ com auxílio de texto e imagens / Págs. 202 a 204
da Gramática. / FILOSOFIA: Explanar Conhecer Nossos
Deveres / Comentários sobre os Direitos das Crianças e do
Adolescente e outros deveres no nosso dia a dia / Tarefa
págs. 44 e 45 do livro. / ARTE: Estudo sobre “A cultura
popular” –Máquina do tempo / Págs. 48 e 49 do livro de Arte.
/ CIÊNCIAS: Continuação sobre a variedade de flores e seus
respectivos nomes / Identificação das partes de uma planta /
Págs. 125 e 126 do livro de Ciências / MATEMÁTICA:
Continuação das atividades sobre multiplicação / Estudo dos
numerais de 619 a 639 enfocando pares e ímpares / Tarefa
págs. 181 e 182 do livro / Estudo das tabuadas de 8 da
adição e subtração. / CASA: Tarefa impressa / Leitura das
págs. 7 e 8 do paradidático “ É meu!”/ Responder págs. 138 e
139 do livro de Português / Pág. 205 e 206 da Gramática /
Págs. 50 e 51 do livro de Arte / Pág. 40 do livro de caligrafia.

INDICAÇÕES 2017 - 2º ANO AxBxC
Teresina, 30/08/2017 - 4ª Feira
2º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 30/08/2017 - 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:

Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos
não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam
reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos
para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que
errar por omitir. Augusto Cury

Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos
não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam
reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos
para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que
errar por omitir. Augusto Cury

INGLÊS: Houve cópia no caderno dos vocabulários animals
e atividade de classe das págs. 67 e 68 do livro. /
Responder tarefa das págs. 69 e 70 do mesmo.
INFORMÁTICA: Houve leitura coletiva sobre hábitos de
higiene e as roupas de cada estação do ano - pág. 50 do
livro e atividade prática no programa Guarda Roupa MK. /
Responder atividade das págs. 54 e 55 do mesmo.
GRAMÁTICA: Houve estudo de masculino e feminino págs.168 a 171 / Responder tarefa - págs.172 e 173 da
Gramática.
ORTOG. x CALIGRAFIA: Houve estudo da ortografia ar- erir- or-ur - págs.164 e 167 da Gramática. / Responder tarefa
- págs.165 e 166 da mesma.
TABUADA / EDUC. FINANCEIRA: Houve explanação do 3º
ato “Sonhar e realizar” através de resolução de situaçõesproblemas e recorte e colagem / Responder tarefa - pág.23
do livro de Educação Financeira.

GRAMÁTICA: Houve explanação de masculino e feminino págs. 168 a 170 da Gramática / Responder tarefa págs.
171 a 173 da mesma.
ORTOG. X CALIGRAFIA: Houve estudo da ortografia ar- erir- or-ur - págs.164 e 167 da Gramática / Responder
tarefa - págs.165 e 166 da mesma.
TABUADA / EDUC. FINANCEIRA: Houve explanação do 3º
ato “Sonhar e realizar” através de resolução de situaçõesproblemas e recorte e colagem das págs. 20 a 22 do livro./
Responder tarefa – pág. 23 do livro de Educação
Financeira.
INFORMÁTICA: Houve leitura coletiva sobre hábitos de
higiene e as roupas de cada estação do ano - pág. 50 do
livro e atividade prática no programa Guarda Roupa MK. /
Responder atividade das págs. 54 e 55 do mesmo.
MATEMÁTICA: Houve revisão de “Sólidos geométricos” , e
estudo de sequencia numérica de 1.600 a 1.650 através de
atividades no caderno./ Responder tarefas – págs. 120 a
122 do livro

Teresina, 30/08/2017 - 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:
Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos
não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam
reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos
para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que
errar por omitir. Augusto Cury
MATEMÁTICA: Houve revisão de “Sólidos geométricos” , e
estudo de sequencia numérica de 1.600 a 1.650 através de
atividades no caderno./ Responder tarefas – págs. 120 a
122 do livro
ORTOG. X CALIGRAFIA: Houve estudo da ortografia ar- erir- or-ur - págs.164 e 167 da Gramática / Responder
tarefa - págs.165 e 166 da mesma.
INFORMÁTICA: Houve leitura coletiva sobre hábitos de
higiene e as roupas de cada estação do ano - pág. 50 do
livro e atividade prática no programa Guarda Roupa MK. /
Responder atividade das págs. 54 e 55 do mesmo.
TABUADA / EDUC. FINANCEIRA: Houve explanação do 3º
ato “Sonhar e realizar” através de resolução de situaçõesproblemas e recorte e colagem das págs. 20 a 22 do livro./
Responder tarefa – pág. 23 do livro de Educação
Financeira.
GRAMÁTICA: Houve explanação de masculino e feminino págs. 168 a 170 da Gramática / Responder tarefa págs.
171 a 173 da mesma.
dig/irs

INDICAÇÕES 2017 - 3º ANO AxBxC
Teresina, 30/08/2017 - 4ª Feira
3º ANO A/ ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 30/08/2017 - 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:

Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos
não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam
reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos
para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que
errar por omitir. Augusto Cury
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.
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Trabalhamos a leitura da
fábula “As duas panelas” –pág. 24 e os textos das págs 198
e 199 do livro de linguagens / Responder tarefa – págs.
199 e 200 do mesmo e fazer a leitura da fábula “A garça
velha” - pág. 26.
INFORMÁTICA: Houve continuação da atividade com o
programa STYKZ, usar a ferramenta EXIBIR A ANIMAÇÃO.
Exportar o projeto.
CIÊNCIAS (LAB.): Foi trabalhado o conteúdo: Os peixes/ Os
anfíbios/ Os répteis/ As aves/ Os mamíferos - págs. 16 a 20
do livro/ Responder tarefa – págs. 10 a 12 do Caderno de
Atividades.
REDAÇÃO: Foi explanado o gênero cartum/ Responder
tarefa no caderno.

Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos
não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam
reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos
para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que
errar por omitir. Augusto Cury

Teresina, 30/08/2017 - 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:
Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos
não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam
reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos
para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que
errar por omitir. Augusto Cury
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.
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Trabalhamos a leitura da
fábula “As duas panelas” – pág. 24 e os textos das págs.
198 e 199 do livro de linguagens / Responder tarefa págs. 199 e 200 do mesmo r fazer a leitura da fábula “A
garça velha” - pág. 26.
INFORMÁTICA: Houve continuação da atividade com o
programa STYKZ, usar a ferramenta EXIBIR A ANIMAÇÃO.
Exportar o projeto.
REDAÇÃO: Foi explanado o gênero cartum/ Responder
tarefa no caderno.
INGLÊS: Houve cópia no caderno do Subject Pronouns - pág.
81 e HERE/THER, places - pág.77 e atividade de classe das
págs. 84 e 85 do livro / Responder tarefa das págs. 80, 82
e 83 do mesmo.
dig/irs

MATEMÁTICA: Foi trabalhado o conteúdo: Vistas/ Higiene e
Saúde – págs. 22 a 25 do livro. Estude-as/ Estudar e copiar
no caderno a sequência numérica de 2.900 a 2.950.
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Trabalhamos a leitura da
fábula “As duas panelas” – pág. 24 e os textos das págs 198
e 199 do livro de linguagens / Responder tarefa - págs.
199 e 200 do mesmo e fazer a leitura da fábula “A garça
velha” - pág. 26.
ARTE: Trabalhamos as informações das págs. 65 e 67 do
livro – Dobraduras – Kirigamis / Tarefa: registre no seu
caderno a diferença entre origami e kirigami.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Houve brincadeiras no campinho.
REDAÇÃO: Foi explanado o gênero cartum/ Responder
tarefa no caderno.

INDICAÇÕES 2017 - 4º ANO AxBxC
Teresina, 30/08/2017 - 4ª Feira
4º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 30/08/2017 - 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:

Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos
não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam
reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos
para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que
errar por omitir. Augusto Cury

Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos
não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam
reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos
para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que
errar por omitir. Augusto Cury

MATEMÁTICA: Houve conversa informal sobre brincadeiras
e jogos durante as aulas para melhor aprendizado / Estudar
revisando “Medindo a massa” - págs. 199 e 200 do livro
/Responder tarefa – págs. 201 e 202 do mesmo.
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.
GRAMÁTICA: Iniciamos nossos estudos acerca da classe
gramatical Pronome através de explicações e, também de
resoluções de exercícios das págs. 182 a 186 / Responder
as págs. 186 a 189 da Gramática / Atenção : No dia 31/08,
iniciaremos nosso trabalho com o paradidático “O Jardim
Secreto”. Portanto pedimos que providencie e ponha o
material referente na mochila.
REDAÇÃO: Hoje foi dia de conhecer o tipo textual “Texto
descritivo” através de leitura e interpretação de atividade
impressa / Realizar a proposta de redação que segue
anexa na atividade impressa. / Obs: a mesma deverá ser
devolvida para professora criteriosamente no dia 06/09.
INFORMÁTICA: Houve leitura coletiva das págs. 72 a 73 do
livro e atividade prática no programa MK GIBI.

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Inicie a leitura do paradidático “O
Jardim Secreto, capítulos Mary fica sozinha, Os Jardins e O
choro misteriosos” - págs. 05 a 14. É bom saber: o paradidático
em estudo será cobrado em nossa avaliação.
GRAMÁTICA: Demos continuidade ao assunto Pronome por
meio das págs. 190 a 197 do livro / Para melhor fixação do
conteúdo em estudo, responder os exercícios contidos nas
págs. 196 a 199 do livro.
MATEMÁTICA: Houve conversa informal sobre brincadeiras e
jogos durante as aulas para melhor aprendizado / Estudar
revisando “Medindo a massa” - págs. 199 e 200 do livro
/Responder tarefa – págs. 201 e 202 do mesmo.
HISTÓRIA: Foram dadas explicações referentes ao capítulo 6Os 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”.

Teresina, 30/08/2017 - 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:
Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos
não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam
reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos
para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que
errar por omitir. Augusto Cury
INGLÊS: Houve apresentação do vocabulário Unit6: Talking
about Jobs - págs. 84 e 85 do livro e atividade das págs. 86,
97 e 88 do livro / Responder tarefa das págs. 89 e 90 do
mesmo.
MATEMÁTICA: Estudar revisando “Medidas de massa,
capacidade e tempo” - págs. 196 a 198 do livro / Responder
tarefa - pág. 46 do Atividades Complementares.
HISTÓRIA: Houve explanação do tópico “Para conhecer e
pensar” e “A luta contra a escravidão” - págs. 89 e 92 do livro
/ Foi iniciada à leitura do paradidático “Luana, a menina
que viu o Brasil neném” - págs. 07 a 13. Dê continuidade
à leitura do paradidático em questão - págs. 14 a 23.
GRAMÁTICA: Demos continuidade ao assunto Pronome por
meio das págs. 190 a 197 do livro. / Para melhor fixação do
conteúdo em estudo, responder os exercícios contidos
nas págs. 196 a 198 do livro.
REDAÇÃO: Hoje foi dia de conhecer o tipo textual “Texto
descritivo” através de leitura e interpretação de atividade
impressa / Realizar a proposta de redação que segue
anexa na atividade impressa. Observação: a mesma
deverá ser entregue criteriosamente no dia 04/09.
dig/irs

INDICAÇÕES 2017 - 5º ANO AxBxC
Teresina, 30/08/2017 - 4ª Feira
5º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 30/08/2017 - 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:

Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos
não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam
reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos
para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que
errar por omitir. Augusto Cury

Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos
não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam
reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos
para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que
errar por omitir. Augusto Cury

ARTE: Houve estudo sobre a comunicação coletiva e impressa.
Máquina do tempo e olho vivo - / Responder tarefa - pág. 58 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.
TABUADA/EDUC. FINANCEIRA: Houve estudo sobre o 5º
episódio: Sustentabilidade em ação. Responder págs. 36 e 37 do
livro de Educação Financeira / Estudar para o desenvolvimento
da avaliação oral de tabuada sobre as quatro operações
envolvendo continhas.
ORTOGRAFIA/CALIGRAFIA: Houve estudo de palavras com a
letra r por meio de ditado no caderno de linhas caligráficas /
Respondera os exercícios da pág.85 do livro didático
EDUC. SEXUAL: Houve conversa informal sobre as mudanças
na hora certa. (meninas)
LEITURA: Houve atividade direcionada ao Desfile Cívico.
(meninos)

HISTÓRIA: Iniciamos nossos estudos relacionados ao início

Teresina, 30/08/2017 - 4ª Feira
5º ANO C / ENS. FUNDAMENTAL
Acompanhe nossas redes sociais:
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IMPORTANTE:
Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos
não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam
reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos
para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que
errar por omitir. Augusto Cury
HISTÓRIA: Iniciamos nossos estudos relacionados ao início
da democracia no Brasil - págs. 146 a 150 do livro /
Responder os exercícios das págs. 149 e 151 do livro e
págs. 34 e 35 (até questão 4) do Lição de Casa.
INGLÊS: Houve apresentação do vocabulário Unit 6: A birth
Day party - págs. 98 e 99 do livro e atividade de classe das
págs. 100, 101 , 102 e 103 do livro / Responder tarefa das
págs. 104 e 106 do mesmo.
MATEMÁTICA: Houve estudo sobre um número natural
divisível por 4 e iniciação sobre divisores de um número. /
Responder tarefa - págs. 179 e181 do livro / Estudar
revisando as tabuadas de multiplicação e divisão.
CIÊNC. (LAB.): Houve estudo sobre A biodiversidade em
perigo e o desenvolvimento sustentável. - págs. 122 e 124 /
Responder tarefa - págs. 123 e 125 do livro e págs. 26 e
27 do Caderno de Atividades Complementares.
INFORMÁTICA: Houve continuação da atividade no
programa PowerPoint, inserir figuras e criar novo slide.
.

da democracia no Brasil - págs. 146 a 150 do livro /
Responder os exercícios das págs. 149 e 151 do livro e
págs. 34 e 35 (até questão 4) do Lição de Casa.
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.
GRAMÁTICA: Houve introdução ao capitulo 7 - “ O Artigo” e
Tópico “ O Artigo na construção do Texto”- págs. 138, 139,
140, 141 e 142 da Gramática / Para melhor assimilar o
conteúdo, responder as págs. 143 e 144 da mesma.
ARTE: Houve estudo sobre a comunicação coletiva e
impressa. Máquina do tempo e olho vivo - / Responder
tarefa - pág. 58 do livro.
EDUC. SEXUAL: Houve conversa informal sobre as mudanças
na hora certa. (meninas)
LEITURA: Houve atividade direcionada ao Desfile Cívico.
(meninos)

