INDICAÇÕES 2017 - 1º ANO AxBxC
Teresina, 08/09/2017 - 6ª Feira
1º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 08/09/2017 - 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:

IMPORTANTE:

Alfabetizar é acender uma luz que jamais será apagada. É
iluminar um futuro próximo e também distante. É deixar uma
marca útil que se eternizará. Alfabetizar é mai suma forma de
amar.
Augusta Schimidt

Alfabetizar é acender uma luz que jamais será apagada. É
iluminar um futuro próximo e também distante. É deixar uma
marca útil que se eternizará. Alfabetizar é mai suma forma de
amar.
Augusta Schimidt

CLASSE: Atividade de acolhimento com jogos educativos /
ORAÇÃO DO DIA: Oração do coração / CANÇÃO DO DIA:
Só porque você veio! / HORA DAS NOVIDADES: Pingue –
pongue de palavras envolvendo qua – quo – quão /
TÉCNICA DE REDAÇÃO: Oralização das palavras e
elaboração de frases / MATEMÁTICA: Trabalhar medidas de
capacidade com auxílio de garrafas e outros recipientes /
Relação de objetos ou coisas medidas por litro/ Tarefa págs.
214 a 215 do livro. / HISTÓRIA x GEOGRAFIA: Trabalhar o
uso de automóveis e o meio ambiente / Comentários sobre a
poluição causada pelos veículos / Págs. 98 e 99 do livro. /
LÍNGUA PORTUGUESA: Exercitação das sílabas qua – quo quão através de ditado / Págs. 112 a 114 do Caderno de
Atividade / Leitura coletiva e individual / Revisão sobre
singular e plural / Masculino e feminino / próprio e comum /
ENSINO RELIGIOSO: Houve estudo do texto complementar:
“Bíblia: a palavra de Deus” e atividade de classe impressa. /
EDUCAÇÃO FÍSÍCA: RECREAÇÃO – Brincadeiras com o
brinquedo trazido de casa pelas crianças. / CASA: Tarefão
semanal / Tarefa págs. 46 e 47 do Lição de Casa Matemática
/ Págs. 76 e 77 do livro de Ens. Religioso.
Lembramos aos senhores pais, que o pagamento da
mensalidade de nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até
10/09. Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos
o apoio e a compreensão.

CLASSE: Atividade de acolhimento com jogos educativos /
ORAÇÃO DO DIA: Oração do coração / CANÇÃO DO DIA:
Só porque você veio! / HORA DAS NOVIDADES: Pingue –
pongue de palavras envolvendo qua – quo – quão /
TÉCNICA DE REDAÇÃO: Oralização das palavras e
elaboração de frases / MATEMÁTICA: Trabalhar medidas de
capacidade com auxílio de garrafas e outros recipientes /
Relação de objetos ou coisas medidas por litro/ Tarefa págs.
214 a 215 do livro. / ENSINO RELIGIOSO: Houve estudo do
texto complementar: “Bíblia: a palavra de Deus” e atividade
de classe impressa. / LÍNGUA PORTUGUESA: Exercitação
das sílabas qua – quo - quão através de ditado / Págs. 112 a
114 do Caderno de Atividade / Leitura coletiva e individual /
Revisão sobre singular e plural / Masculino e feminino /
próprio e comum / HISTÓRIA x GEOGRAFIA: Trabalhar o
uso de automóveis e o meio ambiente / Comentários sobre a
poluição causada pelos veículos / Págs. 98 e 99 do livro. /
EDUCAÇÃO FÍSÍCA: RECREAÇÃO – Brincadeiras com o
brinquedo trazido de casa pelas crianças. / CASA: Tarefão
semanal / Tarefa págs. 46 e 47 do Lição de Casa Matemática
/ Págs. 76 e 77 do livro de Ens. Religioso.

Teresina, 08/09/2017 - 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:
Alfabetizar é acender uma luz que jamais será apagada. É
iluminar um futuro próximo e também distante. É deixar uma
marca útil que se eternizará. Alfabetizar é mai suma forma de
amar.
Augusta Schimidt
CLASSE: Atividade de acolhimento com jogos educativos /
ORAÇÃO DO DIA: Oração do coração / CANÇÃO DO DIA:
Só porque você veio! / HORA DAS NOVIDADES: Pingue –
pongue de palavras envolvendo qua – quo – quão /
TÉCNICA DE REDAÇÃO: Oralização das palavras e
elaboração de frases / HISTÓRIA x GEOGRAFIA: Trabalhar
o uso de automóveis e o meio ambiente / Comentários sobre
a poluição causada pelos veículos / Págs. 98 e 99 do livro. /
ENSINO RELIGIOSO: Houve estudo do texto complementar:
“Bíblia: a palavra de Deus” e atividade de classe impressa. /
LÍNGUA PORTUGUESA: Exercitação das sílabas qua – quo quão através de ditado / Págs. 112 a 114 do Caderno de
Atividade / Leitura coletiva e individual / Revisão sobre
singular e plural / Masculino e feminino / próprio e comum /
MATEMÁTICA: Trabalhar medidas de capacidade com auxílio
de garrafas e outros recipientes / Relação de objetos ou
coisas medidas por litro/ Tarefa págs. 214 a 215 do livro. /
EDUCAÇÃO FÍSÍCA: RECREAÇÃO – Brincadeiras com o
brinquedo trazido de casa pelas crianças. / CASA: Tarefão
semanal / Tarefa págs. 46
e 47 do Lição de Casa
Matemática / Págs. 76 e 77 do livro de Ens. Religioso.
Lembramos aos senhores pais, que o pagamento da
mensalidade de nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até
10/09. Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos
o apoio e a compreensão.

Lembramos aos senhores pais, que o pagamento da
mensalidade de nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até
10/09. Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos
o apoio e a compreensão.

INDICAÇÕES 2017 - 2º ANO AxBxC
Teresina, 08/09/2017 - 6ª Feira
2º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 08/09/2017 - 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:

IMPORTANTE:

Alfabetizar é acender uma luz que jamais será apagada. É
iluminar um futuro próximo e também distante. É deixar uma
marca útil que se eternizará. Alfabetizar é mai suma forma de
amar.
Augusta Schimidt

Alfabetizar é acender uma luz que jamais será apagada. É
iluminar um futuro próximo e também distante. É deixar uma
marca útil que se eternizará. Alfabetizar é mai suma forma de
amar.
Augusta Schimidt

MATEMÁTICA: Houve revisão de figuras geométricas planas
- págs.133 a 135 do livro. / Responder tarefa impressa e
copiar no caderno nº 2 a sequência numérica de 1.800 a
1.850.
REDAÇÃO: Houve revisão de convite e produção de texto
no caderno / Responder tarefa impressa.
GEOGRAFIA: Houve revisão de “ Escola e seus arredores
através de roda de leitura e apresentação de vídeo,
discutindo a importância da acessibilidade para pessoas que
utilizam cadeiras de rodas para se locomover. / Responder
tarefa – págs. 88 e 89 do livro.
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Houve resolução de
atividades / Responder tarefa - págs. 291 a 293 do livro e
copiar no caderno de caligrafia a 2ª estrofe do texto da
pág.292 do livro Linguagens / Responder tarefa
impressa.
EDUC. FÍSICA: Houve brincadeiras dirigidas no pátio.

MATEMÁTICA: Houve revisão de figuras geométricas
planas e não planas através de resolução de atividades no
livro - págs. 136 a 139 / Responder tarefa impressa.
REDAÇÃO: Houve revisão de Receita (Texto complementar)
/ Responder atividade no caderno.
INGLÊS: Houve apresentação dos diferentes tipos de
animais (Fazenda, domésticos e selvagem) e atividade de
classe das págs. 71 e 72 do livro e cópia no caderno. /
Responder tarefa - págs. 73,74 e 75 do livro e no
caderno.
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Houve leitura compartilhada /
Responder tarefa - págs. 204 (item 8), 205 e 206 (itens 2,3
e 4) do livro Linguagens.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Houve brincadeiras dirigidas no pátio.

Lembramos aos senhores pais, que o pagamento da
mensalidade de nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até
10/09. Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos
o apoio e a compreensão.

Teresina, 08/09/2017 - 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:
Alfabetizar é acender uma luz que jamais será apagada. É
iluminar um futuro próximo e também distante. É deixar uma
marca útil que se eternizará. Alfabetizar é mai suma forma de
amar.
Augusta Schimidt
REDAÇÃO: Houve estudo receita (Texto complementar) /
Responder atividade no caderno.
MATEMÁTICA: Houve revisão de figuras geométricas
planas e não planas através de resolução de atividades no
livro - págs. 136 a 139 / Responder tarefa impressa.
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Houve leitura compartilhada /
Responder tarefa - págs. 204 (item 8), 205 e 206 (itens 2,3
e 4) do livro Linguagens.
HISTÓRIA: Houve autocorreção e revisão de conteúdos /
Pesquisar, recortar e colar no caderno de desenho
alguns meios de transporte.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Houve brincadeiras dirigidas no pátio.
Lembramos aos senhores pais, que o pagamento da
mensalidade de nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até
10/09. Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos
o apoio e a compreensão.
dig/irs

Lembramos aos senhores pais, que o pagamento da
mensalidade de nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até
10/09. Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos
o apoio e a compreensão.

INDICAÇÕES 2017 - 3º ANO AxBxC
Teresina, 08/09/2017 - 6ª Feira
3º ANO A/ ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 08/09/2017 - 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:

Alfabetizar é acender uma luz que jamais será apagada. É
iluminar um futuro próximo e também distante. É deixar uma
marca útil que se eternizará. Alfabetizar é mai suma forma de
amar.
Augusta Schimidt

Alfabetizar é acender uma luz que jamais será apagada. É
iluminar um futuro próximo e também distante. É deixar uma
marca útil que se eternizará. Alfabetizar é mai suma forma de
amar.
Augusta Schimidt

INGLÊS: Houve revisão de conteúdos e cópia no caderno /
Responder a atividade no caderno e as págs. 131 e 132
do livro.
ORTOGRAFIA E CALIGRAFIA: Foi trabalhado ortografia e
caligrafia- Palavras com ch/lh/nh – págs. 56 e 57/ Palavras
com sc/sç/xc - págs 74 e 75 do livro Linhas Mágicas/
Responder tarefa - págs. 74 e 75 do mesmo.
HISTÓRIA: Trabalhamos o conteúdo Construindo a
Cidadania - págs. 37 e 38 do livro / Responder tarefa
integrada.
MATEMÁTICA: Foi explanado o conteúdo vistas – págs.
178 a 182 do livro / Responder tarefa integrada.
TABUADA/ EDUCAÇÃO FINANCEIRA: Foi explanado:
Introdução ao empreendedorismo – págs. 22 a 27 do livro
Educ. Financeira / Responder tarefa pág. 25 (Fazer a
proposta de redação no caderno)/ Estudar tabuada de
dividir por 8 e 9/ Responder tarefa integrada.
Lembramos aos senhores pais, que o pagamento da
mensalidade de nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até
10/09. Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos
o apoio e a compreensão.

Teresina, 08/09/2017 - 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:
Alfabetizar é acender uma luz que jamais será apagada. É
iluminar um futuro próximo e também distante. É deixar uma
marca útil que se eternizará. Alfabetizar é mai suma forma de
amar.
Augusta Schimidt
ORTOGRAFIA E CALIGRAFIA: Foi trabalhado ortografia e
caligrafia- Palavras com ch/lh/nh – págs. 56 e 57/ Palavras
com sc/sç/xc - págs 74 e 75 do livro Linhas Mágicas/
Responder tarefa - págs. 74 e 75 do mesmo.
GEOGRAFIA: Houve revisão dos conteúdos Problemas
Ambientais e Educação Ambiental - págs. 50 e 51 do livro /
Responder tarefa integrada.
HISTÓRIA.: Trabalhamos o conteúdo Construindo a
Cidadania - págs. 37 e 38 do livro / Responder tarefa
integrada.
MATEMÁTICA: Foi explanado o conteúdo vistas – págs.
178 a 182 do livro / Responder tarefa integrada.
TABUADA/ EDUCAÇÃO FINANCEIRA: Foi explanado:
Introdução ao empreendedorismo – págs. 22 a 27 do livro
Educ. Financeira / Responder tarefa pág. 25 (Fazer a
proposta de redação no caderno)/ Estudar tabuada de
dividir por 8 e 9/ Responder tarefa integrada.
Lembramos aos senhores pais, que o pagamento da
mensalidade de nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até
10/09. Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos
o apoio e a compreensão.
dig/irs

ORTOGRAFIA E CALIGRAFIA: Foi trabalhado ortografia e
caligrafia- Palavras com ch/lh/nh – págs. 56 e 57/ Palavras
com sc/sç/xc - págs 74 e 75 do livro Linhas Mágicas/
Responder tarefa - págs. 74 e 75 do mesmo.
GEOGRAFIA: Houve revisão dos conteúdos Problemas
Ambientais e Educação Ambiental - págs. 50 e 51 do livro /
Responder tarefa integrada.
HISTÓRIA: Trabalhamos o conteúdo Construindo a
Cidadania - págs. 37 e 38 do livro / Responder tarefa
integrada.
INGLÊS: Houve revisão de conteúdos e cópia no caderno /
Responder a atividade no caderno e as págs. 131 e 132
do livro.
TABUADA/ EDUCAÇÃO FINANCEIRA: Foi explanado:
Introdução ao empreendedorismo – págs. 22 a 27 do livro
Educ. Financeira / Responder tarefa pág. 25 (Fazer a
proposta de redação no caderno)/ Estudar tabuada de
dividir por 8 e 9/ Responder tarefa integrada.
Lembramos aos senhores pais, que o pagamento da
mensalidade de nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até
10/09. Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos
o apoio e a compreensão.

INDICAÇÕES 2017 - 4º ANO AxBxC
Teresina, 08/09/2017 - 6ª Feira
4º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 08/09/2017 - 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

IMPORTANTE:
Alfabetizar é acender uma luz que jamais será apagada. É
iluminar um futuro próximo e também distante. É deixar uma
marca útil que se eternizará. Alfabetizar é mai suma forma de
amar.
Augusta Schimidt
HISTÓRIA: Hoje foi dia de conhecer um acontecimento muito
importante para a Independência do Brasil, a BALAIADA - pág.
93 do livro / Foram feitas leituras das págs. 24 a 31 do livro
Luana, a menina que viu o Brasil neném / Leia as págs. 31 a 42
do paradidático em questão e, inicie a resolução do encarte
que acompanha o mesmo - questões de 1 a 5.
INGLÊS: Houve apresentação e cópia no caderno do Subject
pronouns - pág.91 e Verb to be (Present tense – negative forms)
pág. 91 do livro. / Responder tarefa - págs. 95, 96, 97 e 98 do
livro.
CIÊNCIAS: Houve desenvolvimento do experimento: Como
encher um balão sem assoprá-lo - pág. 119 do livro / Tarefa:
Elaborar relatório, entregar dia 14.09.
ORTOGRAFIA E CALIGRAFIA: Houve campeonato soletrando
envolvendo as grafias estudadas durante o primeiro e segundo
semestre / Elaborar frases em seu caderno de linhas
caligráficas envolvendo as grafias porque/por que/por
quê/porquê, mau/mal/tem e têm. Atenção: Coloque a leitura
do paradidático O Jardim Secreto, pois o mesmo será
cobrado em nossa avaliação.
FILOSOFIA:
Houve explicação do texto complementar:
“Comunicando” e atividade de classe no caderno. / Responder
atividade impressa.
Segue tarefa integrada. Trazer corrigida na segunda-feira
Lembramos aos senhores pais, que o pagamento da
mensalidade de nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até 10/09.
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e
a compreensão.

Teresina, 08/09/2017 - 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:
Alfabetizar é acender uma luz que jamais será apagada. É
iluminar um futuro próximo e também distante. É deixar uma
marca útil que se eternizará. Alfabetizar é mai suma forma de
amar.
Augusta Schimidt
GEOGRAFIA: Conhecemos mais um setor da nossa economia,
o extrativismo através das págs. 84, 85 e 89 do livro / Com
intuito de melhor fixação do conteúdo “Setores da
economia”, leia o texto complementar e, ainda, responda os
questionamentos que acompanham o mesmo.
ORTOGRAFIA E CALIGRAFIA: Houve campeonato soletrando
envolvendo as grafias estudadas durante o primeiro e segundo
semestre / Elaborar frases em seu caderno de linhas
caligráficas envolvendo as grafias porque/por que/por
quê/porquê, mau/mal/tem e têm. Atenção: Coloque a leitura
do paradidático O Jardim Secreto, pois o mesmo será
cobrado em nossa avaliação.
CIÊNCIAS: Houve desenvolvimento do experimento: Como
encher um balão sem assoprá-lo - pág. 119 do livro / Tarefa:
Elaborar relatório, entregar dia 14.09.
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Fizemos treinos ortográficos
envolvendo as letras g e j - págs. 172, 173 e 269 e ainda lemos
as págs. 35 a 39 do livro o jardim secreto / Revisar o assunto
Pronome através da resolução das págs. 30 a 33 do livro
Português Linguagens / Fazer a leitura das págs. 40 a 47 do
paradidático em estudo.
EDUC. FÍSICA: (Masc.) – Houve atividades recreativas na
quadra poliesportiva. / (Fem.) – Houve atividades recreativas com
uso de bolas, cones e bambolês.
Segue tarefa integrada. Trazer corrigida na segunda-feira

Lembramos aos senhores pais, que o pagamento da
mensalidade de nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até
10/09. Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos
o apoio e a compreensão.
dig/irs

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

IMPORTANTE:
Alfabetizar é acender uma luz que jamais será apagada. É
iluminar um futuro próximo e também distante. É deixar uma
marca útil que se eternizará. Alfabetizar é mai suma forma de
amar.
Augusta Schimidt
CIÊNCIAS: Houve desenvolvimento do experimento: Como
encher um balão sem assoprá-lo - pág. 119 do livro /
Tarefa: Elaborar relatório, entregar dia 14.09.
MATEMÁTICA: Estudar “O dia, mês, ano e a década” – pág.
208 / Responder tarefa - pág. 209 do livro.
FILOSOFIA: Houve explicação do texto complementar:
“Comunicando” e atividade de classe no caderno. /
Responder atividade impressa.
TABUADA/
EDUCAÇÃO
FINANCEIRA:
Houve
desenvolvimento da prova oral – Parte I. / Responder tarefa
no caderno / Estudar para prova oral que continua na
próxima aula. (Multiplicação e Divisão)
REDAÇÃO: Houve Oficina de Redação envolvendo o tipo
textual “texto descritivo”, o tema escolhido foi o dia da árvore,
a ser comemorado no dia 21 de setembro / No caderno de
desenho fazer uma bela ilustração envolvendo o tema
Trânsito, logo após produzir um texto descritivo a partir
da sua obra de arte. / Atenção: os cadernos de Redação
serão recolhidos segunda-feira ( 11/09 ) para as devidas
correções, portanto, é extremamente imprescindível que
sua redação seja realizada de forma imediata.
Segue tarefa integrada. Trazer corrigida na segunda-feira

Lembramos aos senhores pais, que o pagamento da
mensalidade de nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até
10/09. Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos
o apoio e a compreensão.

INDICAÇÕES 2017 - 5º ANO AxBxC
Teresina, 08/09/2017 - 6ª Feira
5º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL

Teresina, 08/09/2017 - 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:

Alfabetizar é acender uma luz que jamais será apagada. É iluminar
um futuro próximo e também distante. É deixar uma marca útil que se
eternizará. Alfabetizar é mai suma forma de amar.
Augusta Schimidt

Alfabetizar é acender uma luz que jamais será apagada. É iluminar
um futuro próximo e também distante. É deixar uma marca útil que se
eternizará. Alfabetizar é mai suma forma de amar. Augusta Schimidt

REDAÇÃO: Hoje houve visto nos cadernos da disciplina, bem
com, realização de atividade impressa / Continue
respondendo a atividade impressa que começamos em sala
de aula. / Atenção: Na aula de INTERP. TEXTUAL do dia
14/09 teremos autocorreção das págs. 203, 204 e 205 da
Gramática. Portanto o material referente à aula deverá
encontrar-se na mochila do aluno.
GEOGRAFIA: Houve leitura e discussão do paradidático “A
busca de Esmeraldo” - págs. 22 a 27 / Termine a leitura do
paradidático em estudo e, no caderno da disciplina faça um
resumo esquemático baseado na leitura de mesmo.
GRAMÁTICA: Houve autocorreção das págs. 149, 151 e 152;
Explicação do tópico: De olho na escrita ( Acentuação I.
Acentuação dos monossílabos tônicos e das oxítonas) – págs.
153, 155 e 156 da Gramática / Para assimilar melhor os
conteúdos explanados em sala, responder o que lhe é
proposto nas págs. 154 e 157 da Gramática.
MATEMÁTICA: Houve autocorreção e resolvendo atividades
sobre Decomposição de um número natural em fatores primos págs. 192 e 193 do livro / Responder tarefa - pág. 35 do
Caderno de Atividades Complementares. / Estudar revisando
as tabuadas de multiplicação e divisão.
HISTÓRIA: Foram dadas explicações relacionadas ao cap. 2- o
fim da democracia - págs. 156 a 159 do livro / Responder os
exercícios da pág. 37 do Lição de Casa.
INFORMÁTICA: Houve continuação da atividade no programa
PowerPoint.
Segue tarefa integrada. Trazer corrigida na segunda-feira
Lembramos aos senhores pais, que o pagamento da
mensalidade de nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até 10/09.
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e a
compreensão.

)

Teresina, 08/09/2017 - 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:
Alfabetizar é acender uma luz que jamais será apagada. É iluminar
um futuro próximo e também distante. É deixar uma marca útil que se
eternizará. Alfabetizar é mai suma forma de amar. Augusta Schimidt

TABUADA/ EDUCAÇÃO FINANCEIRA: Houve aplicação do
desenvolvimento da avaliação oral envolvendo as quatro
operações por meio de continhas / Estudar para o
desenvolvimento da avaliação oral de tabuada sobre as
quatro operações envolvendo situações problemas.
MATEMÁTICA: Houve autocorreção e estudo sobre Múltiplos
de um número natural - pág. 194 do livro / Responder tarefa
- págs. 195 e196 do livro e tarefa integrada / Estudar
revisando as tabuadas de multiplicação e divisão.
REDAÇÃO: Hoje houve visto nos cadernos da disciplina,
bem com, realização de atividade impressa / Continue
respondendo a atividade impressa que começamos em
sala de aula.
ARTE: Houve autocorreção e estudo sobre Laboratório de
Arte. Livro de Artista e Prazer em conhecer. / Responder
tarefa - pág. 67 do livro.
EDUC. FÍSICA: (Masc.) – Houve atividades recreativas na
quadra poliesportiva. / (Fem.) – Houve atividades recreativas
com uso de bolas, cones e bambolês.
Segue tarefa integrada. Trazer corrigida na segunda-feira

Lembramos aos senhores pais, que o pagamento da
mensalidade de nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até
10/09. Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos
o apoio e a compreensão.
.

MATEMÁTICA: Houve autocorreção e resolvendo atividades sobre
Decomposição de um número natural em fatores primos - págs. 192
e 193 do livro / Responder tarefa - pág. 35 do Caderno de
Atividades Complementares. / Estudar revisando as tabuadas
de multiplicação e divisão.
REDAÇÃO: Hoje houve visto nos cadernos da disciplina, bem com,
realização de atividade impressa / Continue respondendo a
atividade impressa que começamos em sala de aula.
GEOGRAFIA: Revisamos os conteúdos vistos em sala de aula por
meio de um momento tira-dúvidas / Responder atividade copiada
no caderno como forma de fixação do conteúdo que foi revisado
em sala de aula.
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL: Hoje realizamos estudos acerca do
tópico: De olho na escrita (Acentuação II, bem como, acentuação da
paroxítonas e proparoxítonas) - págs. 200. 201 e 202 da Gramática
com autocorreção / Para melhor assimilar o conteúdo responder
as questões das págs. 203, 204 e 205 da Gramática / Atenção: Na
aula do dia 14/09 teremos autocorreção das págs. 203, 204 e 205
da Gramática. Portanto o material referente à aula deverá
encontrar-se na mochila do aluno.
TABUADA/ EDUCAÇÃO FINANCEIRA: Houve aplicação do
desenvolvimento da avaliação oral envolvendo as quatro operações
por meio de continhas / Estudar para o desenvolvimento da
avaliação oral de tabuada sobre as quatro operações
envolvendo situações problemas.

Segue tarefa integrada. Trazer corrigida na segunda-feira
Lembramos aos senhores pais, que o pagamento da
mensalidade de nosso(s) filho(s) deverá ser efetuado até 10/09.
Aguardamos a presença dos senhores e agradecemos o apoio e
a compreensão.

