INDICAÇÕES 2017 - 1º ANO AxBxC
Teresina, 04/09/2017 - 2ª Feira
1º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 04/09/2017 - 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:
Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso
e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e, na
desgraça, a qualidade. Confúcio

IMPORTANTE:
Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso
e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e, na
desgraça, a qualidade. Confúcio

CLASSE: Atividade de acolhimento com músicas animadas /
ORAÇÃO DO DIA: Pai Nosso / CANÇÃO DO DIA: Se és
feliz / HORA DAS NOVIDADES: Análise de cenas em cartaz
/ TÉCNICA DE REDAÇÃO: Observação de imagens e
construção de frases / LÍNGUA PORTUGUESA: Estudo do
gua – guo – guão / gua, através de palavras em fichas /
Identificação das sílabas em estudo / Ordenação e
complementação de palavras e frases / Págs. 140 e 141 do
livro de Português /Apresentação e estudo sobre “Singular e
plural” com auxílio de imagens e texto / Págs. 210 e 211 da
Gramática / MATEMÁTICA: Continuação das atividades
sobre medidas págs. 203 a 204 do livro / Estudo dos
numerais 640 a 659 enfocando os vizinhos / Revisão do
dobro e triplo de quantidades. / INFORMÁTICA: Atividade com
material complementar das págs. 73 a 75 do livro /

CLASSE: Atividade de acolhimento com músicas animadas /
ORAÇÃO DO DIA: Pai Nosso / CANÇÃO DO DIA: Se és
feliz / HORA DAS NOVIDADES: Análise de cenas em cartaz
/ TÉCNICA DE REDAÇÃO: Observação de imagens e
construção de frases / LÍNGUA PORTUGUESA: Estudo do
gua – guo – guão / gua, através de palavras em fichas /
Identificação das sílabas em estudo / Ordenação e
complementação de palavras e frases / Págs. 140 e 141 do
livro de Português /Apresentação e estudo sobre “Singular e
plural” com auxílio de imagens e texto / Págs. 210 e 211 da
Gramática. / MATEMÁTICA: Continuação das atividades
sobre medidas págs. 203 a 204 do livro / Estudo dos
numerais 640 a 659 enfocando os vizinhos / Revisão do
dobro e triplo de quantidades. / INFORMÁTICA: Atividade com
material complementar das págs. 73 a 75 do livro / INGLÊS:
Apresentação do vocabulário Unit 8: The Park - págs. 64 , 65
e respondendo a págs. 66 e 67 do livro / ATIVIDADES
EXTRAS: JUDÔ – BALLET - NATAÇÃO / CASA: Tarefa
impressa / Págs. 142 e 143 do livro de Português / Leitura
das págs. 11 e 12 do paradidático “É meu!”/ Págs. 212 e 213
da Gramática/ Pág. 41 do livro de Caligrafia / Tarefa págs.
205 a 207 do livro de Matemática / Págs. 68 e 69 do livro de
Inglês.

ATIVIDADES EXTRAS: JUDÔ – BALLET - NATAÇÃO / CASA:

Tarefa impressa / Págs. 142 e 143 do livro de Português /
Leitura das págs. 11 e 12 do paradidático “É meu!”/ Págs. 212
e 213 da Gramática/ Pág. 41 do livro de Caligrafia / Tarefa
págs. 205 a 207 do livro de Matemática.
SRS. PAIS,
LEMBRAMOS-LHES que o pagamento da mensalidade de
nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até o dia
10/09.
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e
a compreensão.

Teresina, 04/09/2017 - 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:
Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso
e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e, na
desgraça, a qualidade. Confúcio
CLASSE: Atividade de acolhimento com músicas animadas /
ORAÇÃO DO DIA: Pai Nosso / CANÇÃO DO DIA: Se és
feliz / HORA DAS NOVIDADES: Análise de cenas em cartaz
/ TÉCNICA DE REDAÇÃO: Observação de imagens e
construção de frases / INGLÊS: Apresentação do vocabulário
Unit 8: The Park - págs. 64 , 65 e respondendo a págs. 66 e
67 do livro. / LÍNGUA PORTUGUESA: Estudo do gua – guo –
guão / gua, através de palavras em fichas / Identificação das
sílabas em estudo / Ordenação e complementação de
palavras e frases / Págs. 140 e 141 do livro de Português
/Apresentação e estudo sobre “Singular e plural” com auxílio
de imagens e texto / Págs. 210 e 211 da Gramática. /
MATEMÁTICA: Continuação das atividades sobre medidas
págs. 203 a 204 do livro / Estudo dos numerais 640 a 659
enfocando os vizinhos / Revisão do dobro e triplo de
quantidades. / ATIVIDADES EXTRAS: JUDÔ – BALLET NATAÇÃO / CASA: Tarefa impressa / Págs. 142 e 143 do
livro de Português / Leitura das págs. 11 e 12 do paradidático
“É meu!”/ Págs. 212 e 213 da Gramática/ Pág. 41 do livro de
Caligrafia / Tarefa págs. 205 a 207 do livro de Matemática /
Págs. 68 e 69 do livro de Inglês.
SRS. PAIS,
LEMBRAMOS-LHES que o pagamento da mensalidade de
nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até o dia 10/09 .
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e
a compreensão.

SRS. PAIS,
LEMBRAMOS-LHES que o pagamento da mensalidade de
nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até o dia 10/09 .
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e
a compreensão.

INDICAÇÕES 2017 - 2º ANO AxBxC
Teresina, 04/09/2017 - 2ª Feira
2º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 04/09/2017 - 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:

Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo
sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade
e, na desgraça, a qualidade. Confúcio

Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo
sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade
e, na desgraça, a qualidade. Confúcio

CIÊNCIAS: Houve explanação de gente que faz energia /

INGLÊS: Houve cópia no caderno dos vocabulários animals

Responder tarefa - pág.93 do livro.
REDAÇÃO: Houve estudo de receita (Texto complementar) /
Responder atividade no caderno.
GRAMÁTICA: Houve estudo de singular e plural - págs.178 a
181 / Responder tarefa - págs.182 a 184 da Gramática.
FILOSOFIA: Houve estudo de conhecer a origem de alguns
filósofos - pág.44 do livro / Responder tarefa - pág. 45 do
mesmo.
INGLÊS: Houve apresentação dos diferentes tipos de animais
(Fazenda, domésticos e selvagem) e atividade de classe das
págs. 71 e 72 do livro / Responder tarefa - págs. 73, 74 e
75 do mesmo.

e atividade de classe das págs. 67 e 68 do livro. /
Responder tarefa das págs. 69 e 70 do mesmo.
INTERP. TEXTUAL:
Houve estudo de verbete e
curiosidade(II) - págs.195 e 196 do livro / Responder
atividade impressa.
FILOSOFIA: Houve estudo de conhecer a origem de alguns
filósofos - pág. 44 / Responder tarefa - pág. 45 do livro.
CIÊNCIAS: Houve explanação de gente que faz e Energia –
págs. 91 a 93 / Responder tarefa – pág. 93 do livro.
REDAÇÃO: Houve revisão de convite e produção de texto no
caderno/ Responder tarefa impressa.

SRS. PAIS,

LEMBRAMOS-LHES que o pagamento da mensalidade de
nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até o dia
10/09.
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e
a compreensão.

LEMBRAMOS-LHES que o pagamento da mensalidade de
nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até o dia
10/09.
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e
a compreensão.

Teresina, 04/09/2017 - 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:
Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo
sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade
e, na desgraça, a qualidade. Confúcio
TEXTUAL:
Houve estudo de verbete e
curiosidade(II) - págs.195 e 196 do livro / Responder
atividade impressa.
FILOSOFIA: Houve estudo de conhecer a origem de alguns
filósofos - pág. 44 / Responder tarefa - pág. 45 do livro.
CIÊNCIAS: Houve explanação de gente que faz e Energia –
págs. 91 a 93 / Responder tarefa – pág. 93 do livro.
REDAÇÃO: Houve revisão de convite e produção de texto no
caderno/ Responder tarefa impressa.
INTERP.

MATEMÁTICA: Houve revisão
de cubo, paralelepípedo e
retângulo, através de resolução de questões / Responder tarefa
no caderno.

SRS. PAIS,
LEMBRAMOS-LHES que o pagamento da mensalidade de
nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até o dia
10/09.
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e
a compreensão.
dig/irs

SRS. PAIS,

INDICAÇÕES 2017 - 3º ANO AxBxC
Teresina, 04/09/2017 - 2ª Feira
3º ANO A/ ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 04/09/2017 - 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:

INTERP. TEXTUAL: Trabalhamos De olho na leitura e na

INTERP. TEXTUAL: Trabalhamos De olho na leitura e na escrita:
emprego das letras z e s - pág. 201 / Concluir as págs. 201 a
205 do livro de Linguagens e fazer a leitura da pág. 28 da
Fábula “A Coruja e a Águia”.
INFORMÁTICA: Houve continuação da atividade com o
programa STYKZ. / Concluir o projeto.
MATEMÁTICA: Foi trabalhado o conteúdo: Faces, arestas e
vértices – págs. 170 a 176 do livro/ Responder tarefa – págs. 20
e 21 do livro de Atividades Complementares/ Estudar e
copiar no caderno a sequência numérica de 3.000 a 3.050 de
2 em 2.
REDAÇÃO: Foi explanado o gênero textual cartaz – outdoor
(texto impresso) / Responder tarefa no caderno.
CIÊNCIAS: Foi trabalhado o conteúdo: Aquecimento Central –
págs. 21 a 25 do livro/ Responder tarefa – págs. 13 a 16 do
Caderno de Atividades Complementares que acompanha o
livro.

Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo
sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade
e, na desgraça, a qualidade. Confúcio

escrita: emprego das letras z e s - pág. 201 / Concluir as
págs. 201 a 205 do livro de Linguagens e fazer a leitura da
pág. 28 da Fábula “A Coruja e a Águia”.
MATEMÁTICA: Foi trabalhado o conteúdo: Faces, arestas e
vértices – págs. 170 a 176 do livro/ Responder tarefa –
págs. 20 e 21 do livro de Atividades Complementares/
Estudar e copiar no caderno a sequência numérica de
3.000 a 3.050 de 2 em 2.
REDAÇÃO: Foi explanado o gênero textual cartaz – outdoor
(texto impresso) / Responder tarefa no caderno.
CIÊNCIAS: Foi trabalhado o conteúdo: Aquecimento Central –
págs. 21 a 25 do livro/ Responder tarefa – págs. 13 a 16
do Caderno de Atividades Complementares que
acompanha o livro.
INGLÊS: Houve apresentação e copia no caderno do places
- pág. 77 e atividade de classe das págs. 83, 84 e 85do livro /
Responder tarefa - págs. 86 e 87 do mesmo.
SRS. PAIS,
LEMBRAMOS-LHES que o pagamento da mensalidade de
nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até o dia
10/09.
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e
a compreensão.

Teresina, 04/09/2017 - 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:

Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo
sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade
e, na desgraça, a qualidade. Confúcio

INTERP. TEXTUAL: Trabalhamos De olho na leitura e na escrita:
emprego das letras z e s - pág. 201 / Concluir as págs. 201 a
205 do livro de Linguagens e fazer a leitura da pág. 28 da
Fábula “A Coruja e a Águia”.
MATEMÁTICA: Foi trabalhado o conteúdo: Faces, arestas e
vértices – págs. 170 a 176 do livro/ Responder tarefa – págs. 20
e 21 do livro de Atividades Complementares/ Estudar e
copiar no caderno a sequência numérica de 3.000 a 3.050 de
2 em 2.
REDAÇÃO: Foi explanado o gênero textual cartaz – outdoor
(texto impresso) / Responder tarefa no caderno.
ARTE: Foi explanado o conteúdo Personagens / O que é
personagem? – págs. 71 a 77 do livro / Concluir a pág. 73 e
confeccionar o livro de animação da pág. 79 (Laboratório de
Arte).
CIÊNCIAS: Foi trabalhado o conteúdo: Aquecimento Central –
págs. 21 a 25 do livro/ Responder tarefa – págs. 13 a 16 do
Caderno de Atividades Complementares que acompanha o
livro.

SRS. PAIS,
LEMBRAMOS-LHES que o pagamento da mensalidade de
nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até o dia
10/09.
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e
a compreensão.
]

dig/irs

Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo
sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade
e, na desgraça, a qualidade. Confúcio

SRS. PAIS,
LEMBRAMOS-LHES que o pagamento da mensalidade de
nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até o dia
10/09.
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e
a compreensão.

INDICAÇÕES 2017 - 4º ANO AxBxC
Teresina, 04/09/2017 - 2ª Feira
4º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 04/09/2017 - 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

IMPORTANTE:

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

IMPORTANTE:

Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo
sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade
e, na desgraça, a qualidade. Confúcio

Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo
sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade
e, na desgraça, a qualidade. Confúcio

ARTE: Houve estudo sobre Paisagens rurais e urbanas págs. 70, 72 e 73 / Responder tarefa - pág. 71 do livro.
INTERP. 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.
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: Estudar revisando “Medindo a capacidade” –
págs. 203 e 204 do livro / Responder tarefa - pág. 205 do
mesmo.

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.
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!
INGLÊS: Houve apresentação e cópia no caderno do Subject
pronouns - pág.91 , vocabulários do Jobs - pág. 87 do livro e
verb to be (Present tense – negative forms) - pá. 91 do livro. /
Responder tarefa - págs. 95 a 98 do mesmo.
ARTE: Houve estudo sobre Paisagens rurais e urbanas págs. 70, 72 e 73 / Responder tarefa - pág. 71 do livro.
CIÊNCIAS: Estudamos sobre como funciona uma garrafa
térmica e a luz e sua classificação - págs. 123 a 125 /
Responder tarefa - págs. 126 e 127 do livro (Não precisa
elaborar relatório).

SRS. PAIS,
LEMBRAMOS-LHES que o pagamento da mensalidade de
nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até o dia
10/09.
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e
a compreensão.

SRS. PAIS,
LEMBRAMOS-LHES que o pagamento da mensalidade de
nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até o dia
10/09.
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e
a compreensão.

Teresina, 04/09/2017 - 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:

Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo
sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade
e, na desgraça, a qualidade. Confúcio

MATEMÁTICA: Estudar revisando “Medindo a capacidade” –
págs. 203 e 204 do livro / Responder tarefa - pág. 205 do
mesmo.
GRAMÁTICA: Na aula de hoje pudemos trocar
conhecimentos relacionados a uma nova classe gramatical, a
dos verbos - págs. 202 a 205 / De forma minuciosa,
responda os questionamentos das págs. 205 a 208 da
Gramática.
INGLÊS: Houve cópia no caderno dos vocabulários do Jobs pág. 87 do livro/ Responder tarefa - págs. 92, 93 e 94 do
mesmo.
INTERP. TEXTUAL: Na aula do dia nos deliciamos com
leituras prazerosas acerca do tema “importância da leitura” págs. 166 a 168 / Para aprimorar sua capacidade de
interpretação e conhecimentos sobre o assunto número
de sílabas, responda as págs. 169 a 171 e 268 do livro.
SRS. PAIS,
LEMBRAMOS-LHES que o pagamento da mensalidade de
nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até o dia
10/09.
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e
a compreensão.
dig/irs

INDICAÇÕES 2017 - 5º ANO AxBxC
Teresina, 04/09/2017 - 2ª Feira
5º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 04/09/2017 - 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:

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

IMPORTANTE:

Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo
sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade
e, na desgraça, a qualidade. Confúcio

Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo
sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade
e, na desgraça, a qualidade. Confúcio

MATEMÁTICA: Houve autocorreção e estudo sobre Números
primos e número composto - pág. 185 do livro / Responder
tarefa - págs. 186 e 187 do mesmo. Estudar revisando as
tabuadas de multiplicação e divisão.
HISTÓRIA: Hoje foi dia de conhecer o governo de Juscelino
Kubitschek - págs. 152 a 155 / Responder os exercícios
das págs 153 e 35 e 36 do Lição de Casa.
INGLÊS: Houve cópia no caderno dos vocabulários days of
the week , months - pág. 105 e atividade de classe das págs.
110 e 111 do livro. / Responder tarefa - págs. 112 a 115 do
mesmo.
GRAMÁTICA: Houve autocorreção das questões propostas
nas págs. 144 e 146 e resolução de questões nas págs.
147e 148, bem como, estudos sobre a flexão dos
substantivos e dos adjetivos em número, págs. 148 e 150 da
Gramática / Para melhor fixação do conteúdo responder
as questões propostas nas págs. 149, 151 e 152 da
Gramática.

FILOSOFIA: Houve explicação do texto complementar:
“Construindo significados” / Responder atividade no
caderno.
INGLÊS: Houve cópia no caderno dos vocabulários days of
the week , months - pág. 105 e atividade de classe das págs.
110 e 111 do livro. / Responder tarefa - págs. 112 a 115 do
mesmo.
MATEMÁTICA: Houve autocorreção e estudo sobre Números
primos e número composto - pág. 185 do livro / Responder
tarefa - págs. 186 e 187 do mesmo. Estudar revisando as
tabuadas de multiplicação e divisão.
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 tarefa - págs. 81 a 83 do
mesmo.
HISTÓRIA: Hoje foi dia de conhecer o governo de Juscelino
Kubitschek - págs. 152 a 155 / Responder os exercícios
das págs 153 e 35 e 36 do Lição de Casa.

SRS. PAIS,
LEMBRAMOS-LHES que o pagamento da mensalidade de
nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até o dia
10/09.
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e
a compreensão.

Teresina, 04/09/2017 - 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:

Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo
sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade
e, na desgraça, a qualidade. Confúcio

GRAMÁTICA: Na aula de hoje houve autocorreção da pág.
141; Estudo do Tópico “O Artigo na construção do texto e
Semântica e Discurso” – págs. 142, 143 e 144 da Gramática /
Continuar resolvendo o que lhe é proposto nas págs. 144,
146 da Gramática. Traga sua Gramática para a aula de
amanhã (05/09)
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.
MATEMÁTICA: Houve autocorreção e estudo sobre Números
primos e número composto - pág. 185 do livro / Responder
tarefa - págs. 186 e 187 do mesmo / Estudar revisando as
tabuadas de multiplicação e divisão.
CIÊNCIAS: Houve estudo sobre Soluções para o lixo e
educação ambiental - págs. 127 e 128 / Responder tarefa págs. 129 a 133 do livro e págs. 28 a 30 do Caderno de
Atividade Complementar.
INGLÊS: Houve cópia no caderno dos vocabulários days of
the week - pág. 105 e atividade de classe das págs. 108 e
109 do livro. / Responder tarefa - págs. 112 e 113 do
mesmo.
SRS. PAIS,
LEMBRAMOS-LHES que o pagamento da mensalidade de
nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até o dia
10/09.
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e
a compreensão.
.

SRS. PAIS,
LEMBRAMOS-LHES que o pagamento da mensalidade de
nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até o dia
10/09.
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e
a compreensão.

