INDICAÇÕES 2017 - 1º ANO AxBxC
Teresina, 01/09/2017 - 6ª Feira
1º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 01/09/2017 - 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:
Parabéns aos Educadores Físicos pelo seu dia! Que
sua trajetória seja sempre de sucesso e crescimento
pessoal e profissional, pois somente assim você poderá
ajudar outras pessoas a terem uma vida com mais
qualidade e saúde!

IMPORTANTE:
Parabéns aos Educadores Físicos pelo seu dia! Que
sua trajetória seja sempre de sucesso e crescimento
pessoal e profissional, pois somente assim você poderá
ajudar outras pessoas a terem uma vida com mais
qualidade e saúde!

CLASSE: Atividade de acolhimento com paradidáticos
infantis / ORAÇÃO DO DIA: Anjo da Guarda / CANÇÃO DO
DIA: Bom dia / HORA DAS NOVIDADES: Leitura de texto
através de cartaz / TÉCNICA DE REDAÇÃO: Identificação do
gênero textual / MATEMÁTICA: Trabalhar grandezas e
medidas com auxílio da História da Rapunzel / Medidas não
padronizadas págs. 196 a 199 do livro / Revisão dos
numerais de 0 até 639 / Resolução de continhas envolvendo
adição, subtração e multiplicação. / HISTÓRIA x
GEOGRAFIA: Trabalhar como podem ser os meios de
transporte / Comentários sobre os locais onde estes
transportes se locomovem / Tarefa págs. 90 a 94 do livro. /
LÍNGUA PORTUGUESA: Revisão sobre das sílabas ge-gi /
gue-gui, através de ditado de palavras e frases / Leitura
coletiva de frases / Identificação dos substantivos próprios e
comuns/masculino e feminino / Separação de sílabas /
Ordenação e formação de palavras / ENSINO RELIGIOSO:
Houve estudo do capítulo 8 – Amizade com Deus; do texto:
“O solitário Zaqueu.”; “Jeitos de Amar” - pág. 78 do livro e
atividade de classe no caderno / EDUCAÇÃO FÍSÍCA:
Brincadeiras no parquinho / CASA: Tarefão Semanal / Págs.
70 e 71 do livro de Ens. Religioso.

CLASSE: Atividade de acolhimento com paradidáticos
infantis / ORAÇÃO DO DIA: Anjo da Guarda / CANÇÃO DO
DIA: Bom dia / HORA DAS NOVIDADES: Leitura de texto
através de cartaz / TÉCNICA DE REDAÇÃO: Identificação
do gênero textual / MATEMÁTICA: Trabalhar grandezas e
medidas com auxílio da História da Rapunzel / Medidas não
padronizadas págs. 196 a 199 do livro / Revisão dos
numerais de 0 até 639 / Resolução de continhas envolvendo
adição, subtração e multiplicação / ENSINO RELIGIOSO:
Houve estudo do capítulo 8 – Amizade com Deus; do texto:
“O solitário Zaqueu.”; “Jeitos de Amar” - pág. 78 do livro e
atividade de classe no caderno / LÍNGUA PORTUGUESA:
Revisão sobre das sílabas ge-gi / gue-gui, através de ditado
de palavras e frases / Leitura coletiva de frases / Identificação
dos substantivos próprios e comuns/masculino e feminino /
Separação de sílabas / Ordenação e formação de palavras/
HISTÓRIA x GEOGRAFIA: Trabalhar como podem ser os
meios de transporte / Comentários sobre os locais onde estes
transportes se locomovem / Tarefa págs. 90 a 94 do livro. /
EDUCAÇÃO FÍSÍCA: Brincadeiras no parquinho / CASA:
Tarefão Semanal / Págs. 70 e 71 do livro de Ens. Religioso.

Teresina, 01/09/2017 - 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:
Parabéns aos Educadores Físicos pelo seu dia! Que
sua trajetória seja sempre de sucesso e crescimento
pessoal e profissional, pois somente assim você poderá
ajudar outras pessoas a terem uma vida com mais
qualidade e saúde!
CLASSE: Atividade de acolhimento com paradidáticos
infantis / ORAÇÃO DO DIA: Anjo da Guarda / CANÇÃO DO
DIA: Boa tarde / HORA DAS NOVIDADES: Leitura de texto
através de cartaz / TÉCNICA DE REDAÇÃO: Identificação do
gênero textual / HISTÓRIA x GEOGRAFIA: Trabalhar como
podem ser os meios de transporte / Comentários sobre os
locais onde estes transportes se locomovem / Tarefa págs. 90
a 94 do livro / ENSINO RELIGIOSO: Houve estudo do capítulo
8 – Amizade com Deus; do texto: “O solitário Zaqueu.”;
“Jeitos de Amar” - pág. 78 do livro e atividade de classe no
caderno / LÍNGUA PORTUGUESA: Revisão sobre das sílabas
ge-gi / gue-gui, através de ditado de palavras e frases /
Leitura coletiva de frases / Identificação dos substantivos
próprios e comuns/masculino e feminino / Separação de
sílabas / Ordenação e formação de palavras / MATEMÁTICA:
Trabalhar grandezas e medidas com auxílio da História da
Rapunzel / Medidas não padronizadas págs. 196 a 199 do
livro / Revisão dos numerais de 0 até 639 / Resolução de
continhas envolvendo adição, subtração e multiplicação./
EDUCAÇÃO FÍSÍCA: Brincadeiras no parquinho / CASA:
Tarefão Semanal / Págs. 70 e 71 do livro de Ens. Religioso.

INDICAÇÕES 2017 - 2º ANO AxBxC
Teresina, 01/09/2017 - 6ª Feira
2º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 01/09/2017 - 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:
Parabéns aos Educadores Físicos pelo seu dia! Que
sua trajetória seja sempre de sucesso e crescimento
pessoal e profissional, pois somente assim você poderá
ajudar outras pessoas a terem uma vida com mais
qualidade e saúde!

IMPORTANTE:
Parabéns aos Educadores Físicos pelo seu dia! Que
sua trajetória seja sempre de sucesso e crescimento
pessoal e profissional, pois somente assim você poderá
ajudar outras pessoas a terem uma vida com mais
qualidade e saúde!

MATEMÁTICA: Houve explanação dos sólidos geométricos:o
cubo e o paralelepípedo e estudo da sequência numérica de
1.650 a 1.700/ Responder tarefa impressa.
REDAÇÃO: Houve estudo de convite / Responder tarefa
impressa.
GEOGRAFIA: Houve estudo de “Diferentes caminhos para a
escola”/ Responder tarefa - pág.87(itens 1 e 3) do livro.
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Houve estudo de verbete e
curiosidade (II) / Responder atividade impressa.
EDUC. FÍSICA: Houve atividade direcionada ao Desfile
Cívico.

MATEMÁTICA: Houve explanação dos sólidos geométricos:
O cubo e o paralelepípedo retângulo – pág. 123 / e estudo
de sequencia numérica 1.650 a 1.700 / Responder tarefa
impressa
REDAÇÃO: Houve estudo de convite / Responder tarefa
impressa.
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.
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Houve leitura e discussão de
texto/ 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.
EDUC. FÍSICA: Houve atividade direcionada ao Desfile
Cívico.

Teresina, 01/09/2017 - 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:
Parabéns aos Educadores Físicos pelo seu dia! Que
sua trajetória seja sempre de sucesso e crescimento
pessoal e profissional, pois somente assim você poderá
ajudar outras pessoas a terem uma vida com mais
qualidade e saúde!
REDAÇÃO: Houve estudo de convite / Responder tarefa
impressa.
MATEMÁTICA: Houve explanação dos sólidos geométricos:
O cubo e o paralelepípedo retângulo – pág. 123 / e estudo
de sequencia numérica 1.650 a 1.700 / Responder tarefa
impressa
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Houve leitura e discussão de
texto/ 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.
HISTÓRIA: Houve estudo de “Escolas de antigamente” págs. 84 e 85 / Responder tarefa - pág.85 do livro.
EDUC. FÍSICA: Houve atividade direcionada ao Desfile
Cívico.
dig/irs

INDICAÇÕES 2017 - 3º ANO AxBxC
Teresina, 01/09/2017 - 6ª Feira
3º ANO A/ ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 01/09/2017 - 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:

Parabéns aos Educadores Físicos pelo seu dia! Que sua
trajetória seja sempre de sucesso e crescimento pessoal e
profissional, pois somente assim você poderá ajudar outras
pessoas a terem uma vida com mais qualidade e saúde!

Parabéns aos Educadores Físicos pelo seu dia! Que sua
trajetória seja sempre de sucesso e crescimento pessoal e
profissional, pois somente assim você poderá ajudar outras
pessoas a terem uma vida com mais qualidade e saúde!

INGLÊS: Houve cópia no caderno do Subject Pronouns págs. 81 e HERE/THERE / Responder tarefa - págs. 80 e
82 do livro.
ORTOGRAFIA E CALIGRAFIA: Foi trabalhado: Ortografia e
caligrafia Palavras com am/ão - págs. 70 e 71 e Palavras
com ns – págs. 72 e 73 / Exercitar 72 e 73 do livro Linhas
Mágicas.
HISTÓRIA: Foi explanado o conteúdo Independência do
Brasil – pág. 78 do livro / Responder tarefa integrada.
MATEMÁTICA: Foi trabalhado o conteúdo: Tópicos de
Geometria – págs. 164 a 169 do livro, estude-as / Tarefa:
Monte o cubo que se encontra na pág 1 do encarte –
(Destaque e faça) que acompanha o livro de matemática/
Estudar e copiar no caderno a sequência numérica de
2.950 a 3.000/ OBS: Trazer o cubo na próxima aula/
Responder tarefa integrada
TABUADA/ EDUCAÇÃO FINANCEIRA: Foi realizado o
campeonato de tabuada / Breve divulgaremos o resultado
dos campeões: ( 1º, 2º e 3º lugar) / Estudar e copiar no
caderno a tabuada de multiplicar e dividir por 7.

ORTOGRAFIA E CALIGRAFIA: Foi trabalhado: Ortografia e
caligrafia Palavras com am/ão - págs. 70 e 71 e Palavras
com ns – págs. 72 e 73 / Exercitar 72 e 73 do livro Linhas
Mágicas.
GEOGRAFIA: Foi explanado Educação Ambiental – pág. 51
do livro / Responder tarefa integrada
HISTÓRIA: Foi explanado o conteúdo Independência do
Brasil – pág. 78 do livro / Responder tarefa integrada.
INGLÊS: Houve cópia no caderno do Subject Pronouns págs. 81 e HERE/THERE, places - pág. 77 e atividade de
classe das págs. 83, 84 e 85 do livro / Responder tarefa págs. 80, 82, 86 e 87 do livro.
TABUADA/ EDUCAÇÃO FINANCEIRA: Foi realizado o
campeonato de tabuada / Breve divulgaremos o resultado
dos campeões: ( 1º, 2º e 3º lugar) / Estudar e copiar no
caderno a tabuada de multiplicar e dividir por 7

Teresina, 01/09/2017 - 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:
Parabéns aos Educadores Físicos pelo seu dia! Que sua
trajetória seja sempre de sucesso e crescimento pessoal e
profissional, pois somente assim você poderá ajudar outras
pessoas a terem uma vida com mais qualidade e saúde!
ORTOGRAFIA E CALIGRAFIA: Foi trabalhado: Ortografia e
caligrafia Palavras com am/ão - págs. 70 e 71 e Palavras
com ns – págs. 72 e 73 / Exercitar 72 e 73 do livro Linhas
Mágicas.
GEOGRAFIA: Foi explanado Educação Ambiental - pág. 51
do livro / Responder tarefa integrada.
HISTÓRIA.: Foi explanado o conteúdo Independência do
Brasil - pág. 78 do livro / Responder tarefa integrada.
MATEMÁTICA: Foi trabalhado o conteúdo: Tópicos de
Geometria – págs. 164 a 169 do livro, estude-as/ Tarefa:
Monte o cubo que se encontra na pág. 1 do encarte –
(Destaque e faça) que acompanha o livro de matemática/
Estudar e copiar no caderno a sequência numérica de
2.950 a 3.000/ OBS: Trazer o cubo na próxima aula.
TABUADA/ EDUCAÇÃO FINANCEIRA: Foi realizado o
campeonato de tabuada/ Breve divulgaremos o resultado
dos campeões: ( 1º, 2º e 3º lugar)/ Estudar e copiar no
caderno a tabuada de multiplicar e dividir por 7.
dig/irs

INDICAÇÕES 2017 - 4º ANO AxBxC
Teresina, 01/09/2017 - 6ª Feira
4º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 01/09/2017 - 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:

Parabéns aos Educadores Físicos pelo seu dia! Que sua
trajetória seja sempre de sucesso e crescimento pessoal e
profissional, pois somente assim você poderá ajudar outras
pessoas a terem uma vida com mais qualidade e saúde!

Parabéns aos Educadores Físicos pelo seu dia! Que sua
trajetória seja sempre de sucesso e crescimento pessoal e
profissional, pois somente assim você poderá ajudar outras
pessoas a terem uma vida com mais qualidade e saúde!

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.
INGLÊS: Houve cópia no caderno dos vocabulários do Jobs pág. 87 do livro / Responder tarefa - págs. 92, 93 e 94 do
livro.
CIÊNCIAS: Houve estudo sobre condutores e isolantes
térmicos - pág. 120 do livro / Responder tarefa - pág. 121
do mesmo.
ORTOGRAFIA E CALIGRAFIA: Foram dadas explicações
sobre o uso do tem/têm/mau/mal e, ainda ditado de frases
no caderno de linhas caligráficas usando as grafias em
estudo / Responder os exercícios das págs. 77 a 81 do
livro.
FILOSOFIA: Houve explicação do texto complementar:
“Simbolizando” e atividade no caderno. / Responder
atividade no caderno.

CIÊNCIAS: Houve estudo sobre condutores e isolantes
térmicos - pág. 120 do livro / Responder tarefa - pág. 121
do mesmo.
MATEMÁTICA: Estudar revisando “Medindo o tempo” pág. 206 do livro/ Responder tarefa – págs. 47 e 48 do
Atividades Complementares.
FILOSOFIA: Houve explicação do texto complementar:
“Simbolizando” e atividade no caderno. / Responder
atividade no caderno.
TABUADA/ EDUCAÇÃO 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)
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 08/09.

Teresina, 01/09/2017 - 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:
Parabéns aos Educadores Físicos pelo seu dia! Que sua
trajetória seja sempre de sucesso e crescimento pessoal e
profissional, pois somente assim você poderá ajudar outras
pessoas a terem uma vida com mais qualidade e saúde!
GEOGRAFIA: Hoje foi dia de conhecer mais dois setores da
nossa economia, a Agricultura e turismo - págs. 74 a 77 e 87 do
livro / Tarefa: No seu caderno de desenho, monte um folheto
turístico mostrando todos os atrativos de um dos municípios
de nosso estado. Capriche!
ORTOGRAFIA E CALIGRAFIA: Foram dadas explicações sobre
o uso do tem/têm/mau/mal e, ainda ditado de frases no caderno
de linhas caligráficas usando as grafias em estudo / Responder
os exercícios das págs. 77 a 81 do livro.
CIÊNCIAS: Houve estudo sobre condutores e isolantes térmicos
- pág. 120 do livro / Responder tarefa - pág. 121 do mesmo.
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Conhecemos por meio de
anotações no caderno a estrutura do gênero textual “Poema”
através de anotações no caderno e, também leitura e resolução
relacionada ao tema - págs. 160 a 161 / Responder os
exercícios das págs. 162 a 164 do livro de Português
Linguagens e, leia ainda as págs. 15 a 20 do paradidático em
estudo.
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
dig/irs

INDICAÇÕES 2017 - 5º ANO AxBxC
Teresina, 01/09/2017 - 6ª Feira
5º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 01/09/2017 - 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:

REDAÇÃO: Hoje houve explicações voltadas ao modo de
construção de histórias em quadrinhos – págs. 131, 132, 133 e
134 do Livro Todos os Textos / Para melhor entender como se
constrói uma HQ, realize no caderno da disciplina, uma das
propostas de produção das págs. 135 e 136 do Livro Todos
os Textos.
GEOGRAFIA: Demos continuidade aos nossos estudos
relacionados à região Nordeste - págs. 116 a 119 / Responder
o item Agora já sei - págs. 120 e 121 do livro / Continuar a
leitura das págs. 16 a 21 do paradidático em estudo.
GRAMÁTICA: Na aula de hoje houve autocorreção da pág. 141
e Estudo do Tópico “O Artigo na construção do texto; Semântica
e Discurso” – Págs. 142, 143 e 144 da Gramática / Continuar
resolvendo o que lhe é proposto nas págs. 144, 146 da
mesma.
MATEMÁTICA: Houve estudo sobre Divisores de um número
natural e máximo divisor comum - pág. 182 / Responder tarefa
- pág. 183 e 184 do livro e tarefa integrada. /Estudar
revisando as tabuadas de multiplicação e divisão.
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.
INFORMÁTICA: Houve continuação da atividade no programa
PowerPoint, inserir figuras e criar novo slide.

MATEMÁTICA: Houve estudo sobre Divisores de um número
natural e máximo divisor comum - pág. 182 / Responder tarefa
- pág. 183 e 184 do livro e tarefa integrada. /Estudar
revisando as tabuadas de multiplicação e divisão.
REDAÇÃO: Hoje houve explicações voltadas ao modo de
construção de histórias em quadrinhos – págs. 131, 132, 133 e
134 do Livro Todos os Textos / Para melhor entender como se
constrói uma HQ, realize no caderno da disciplina, uma das
propostas de produção das págs. 135 e 136 do Livro Todos
os Textos.
GEOGRAFIA: Demos continuidade aos nossos estudos
relacionados à região Nordeste - págs. 116 a 119 / Responder o
item Agora já sei - págs. 120 e 121 do livro / Continuar a
leitura das págs. 16 a 21 do paradidático em estudo.

Parabéns aos Educadores Físicos pelo seu dia! Que sua
trajetória seja sempre de sucesso e crescimento pessoal e
profissional, pois somente assim você poderá ajudar outras
pessoas a terem uma vida com mais qualidade e saúde!

Teresina, 01/09/2017 - 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:
Parabéns aos Educadores Físicos pelo seu dia! Que sua
trajetória seja sempre de sucesso e crescimento pessoal e
profissional, pois somente assim você poderá ajudar outras
pessoas a terem uma vida com mais qualidade e saúde!
TABUADA/ EDUCAÇÃO 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.
MATEMÁTICA: Houve estudo sobre Divisores de um número
natural e máximo divisor comum - pág. 182 / Responder tarefa págs. 183 e 184 do livro e tarefa integrada / Estudar revisando
as tabuadas de multiplicação e divisão.
REDAÇÃO: Hoje houve explicações voltadas ao modo de
construção de histórias em quadrinhos – págs. 131, 132, 133 e
134 do Livro Todos os Textos / Para melhor entender como se
constrói uma HQ, realize no caderno da disciplina, uma das
propostas de produção das págs. 135 e 136 do Livro Todos
os Textos.
ARTE: Houve estudo sobre Baú de curiosidade - pág. 59;
Ilustração e Texto - pág. 60 / Responder tarefa - págs. 61, 63 a
65 do livro.
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
.

Parabéns aos Educadores Físicos pelo seu dia! Que sua
trajetória seja sempre de sucesso e crescimento pessoal e
profissional, pois somente assim você poderá ajudar outras
pessoas a terem uma vida com mais qualidade e saúde!

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Na aula de hoje Demos o visto
nas págs. 115 e 116 do livro de interpretação e houve
construção de texto mudando o ponto de vista do narrador – pág.
117 do livro Todos os Textos / Responder as questões da pág.
109 do Livro Todos os Textos. / Atenção : No dia 08/09
teremos aula extra de Gramática. Portanto ponha o material
referente à disciplina na mochila.
TABUADA/ EDUCAÇÃO 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.

