
 
INDICAÇÕES 2020 - 1º ANO AxBxC 

 
  

 

 
 

  

Teresina,  02/03/2020 - 2ª Feira 
1º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL 

 

Acompanhe nossas redes sociais: 
Site www.madresavina.com.br /  Facebook Colégio Madre Savina / 

Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100 

  
 

Teresina,  02/03/2020 - 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 
 

IMPORTANTE:  
     Mulher... Símbolo de amor, perseverança e desprendimento. 
Guerreira, amiga, carinhosa e dedicada. Uma criação de Deus 
para abençoar vidas. 
 
 

CLASSE: Atividade de acolhimento com música ambiente / 
ORAÇÃO DO DIA: Oração do Anjo da Guarda / CANÇÃO 
DO DIA: A formiguinha / HORA DAS NOVIDADES: Tabuada 
de 2 da adição e subtração / TÉCNICA DE REDAÇÃO: 
Oralização dos resultados das tabuadas / MATEMÁTICA: 

Revisão “Espaços e formas”, págs. 119 e 121 do livro de 
Matemática / Estudo dos numerais de 0 a 109 destacando os 
pares e ímpares / Revisão das tabuadas de 2 (+ e -) através 
de resolução de continhas. / EDUCAÇÃO FÍSICA: Houve 
circuito motor / LÍNGUA PORTUGUESA: Revisão das letras 
“Bb ao Gg” e seu grupo silábico / Leitura coletiva de palavras 

e frases / Complementação e separação de sílabas / 
Identificação da palavra chave no texto / Ditado de palavras 
no caderno de caligrafia / Págs. 49 a 52 da Gramática. / 
ATIVIDADES EXTRAS: JUDÔ – BALLET -  NATAÇÃO /  
CASA: Págs. 53 a 55 da Gramática / Tarefa Impressa / Págs. 

118 e 120 do livro de Matemática. 
 

 IMPORTANTE:  
     Mulher... Símbolo de amor, perseverança e desprendimento. 
Guerreira, amiga, carinhosa e dedicada. Uma criação de Deus 
para abençoar vidas. 
 

CLASSE: Atividade de acolhimento com música ambiente / 
ORAÇÃO DO DIA: Oração do Anjo da Guarda / CANÇÃO 
DO DIA: A formiguinha / HORA DAS NOVIDADES: Tabuada 
de 2 da adição e subtração / TÉCNICA DE REDAÇÃO: 
Oralização dos resultados das tabuadas / EDUCAÇÃO 
FÍSICA: Houve circuito motor / LÍNGUA PORTUGUESA: 
Revisão das letras “Bb ao Gg” e seu grupo silábico / Leitura 

coletiva de palavras e frases / Complementação e separação 
de sílabas / Identificação da palavra chave no texto / Ditado 
de palavras no caderno de caligrafia / Págs. 49 a 52 da 
Gramática. / MATEMÁTICA: Revisão “Espaços e formas”, 

págs. 119 e 121 do livro de Matemática / Estudo dos 
numerais de 0 a 109 destacando os pares e ímpares / 
Revisão das tabuadas de 2 (+ e -) através de resolução de 
continhas. /  ATIVIDADES EXTRAS: JUDÔ – BALLET -  
NATAÇÃO /  CASA: Págs. 53 a 55 da Gramática / Tarefa 

Impressa / Págs. 118 e 120 do livro de Matemática. 
 

 IMPORTANTE:  
 

     As flores irradiam a glória e a beleza de Deus-Mãe, pois ela 
caminha sobre a Terra em cada mulher. 
 

 

 

 

 

 
 

CLASSE: Atividade de acolhimento com paradidáticos / 

ORAÇÃO DO DIA: Oração do coração / CANÇÃO DO DIA: 

Boa tarde / HORA DAS NOVIDADES: Brincadeiras dirigidas 
no pátio da escola / TÉCNICA DE REDAÇÃO: Oralização das 
regras das brincadeiras / LÍNGUA PORTUGUESA: Revisão 
dos conteúdos estudados / Competição de palavras e frases / 
Ditado relâmpago no caderno de caligrafia / Ordenação de 
palavras e frases / Separação de sílabas / Tarefa págs. 27 a 
33 do livro de interpretação de texto. / MATEMÁTICA: 

Exercitação das famílias numéricas de 80 a 129 enfatizando 
os vizinhos/Resolução de continhas envolvendo as tabuadas 
de adição e subtração/ EDUCAÇÃO FÍSÍCA: Atividades 

recreativas / CASA:  Segue tarefa impressa de revisão de 
Ensino Religioso. 
 

                        ___________________________________ 

                                  Visto Pais ou Responsáveis                    dig/irs 

 
 

 

 
 

  

Teresina,  02/03/2020 - 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:  
     Mulher... Símbolo de amor, perseverança e desprendimento. 
Guerreira, amiga, carinhosa e dedicada. Uma criação de Deus 

para abençoar vidas. 
 

CLASSE: Atividade de acolhimento com música ambiente / 
ORAÇÃO DO DIA: Oração do Anjo da Guarda / CANÇÃO 
DO DIA: A formiguinha / HORA DAS NOVIDADES: Tabuada 
de 2 da adição e subtração / TÉCNICA DE REDAÇÃO: 
Oralização dos resultados das tabuadas / LÍNGUA 
PORTUGUESA: Revisão das letras “Bb ao Gg” e seu grupo 

silábico / Leitura coletiva de palavras e frases / 
Complementação e separação de sílabas / Identificação da 
palavra chave no texto / Ditado de palavras no caderno de 
caligrafia / Págs. 49 a 52 da Gramática. / MATEMÁTICA: 

Revisão “Espaços e formas”, págs. 119 e 121 do livro de 
Matemática / Estudo dos numerais de 0 a 109 destacando os 
pares e ímpares / Revisão das tabuadas de 2 (+ e -) através 
de resolução de continhas. / EDUCAÇÃO FÍSICA: Houve 

circuito motor  / ATIVIDADES EXTRAS: JUDÔ – BALLET -  

NATAÇÃO /  CASA: Págs. 53 a 55 da Gramática / Tarefa 

Impressa / Págs. 118 e 120 do livro de Matemática. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICAÇÕES 2020 - 2º ANO AxBxC 
 

  

 

 
 

  

Teresina,  02/03/2020 - 2ª Feira 
2º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL 

 

Acompanhe nossas redes sociais: 
Site www.madresavina.com.br /  Facebook Colégio Madre Savina / 

Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100 

  
 

Teresina,  02/03/2020 - 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 
 

IMPORTANTE:  
     Mulher... Símbolo de amor, perseverança e desprendimento. 
Guerreira, amiga, carinhosa e dedicada. Uma criação de Deus 
para abençoar vidas. 
 
 
 

GRAMÁTICA/ORTOG. x CALIGRAFIA: Houve estudo da 
Ortografia sc,sç – pág. 32  / Responder pág. 33 da 
Gramática e págs.12 e 13 do livro de Caligrafia Zigue-
Zague. 
ENS. RELIGIOSO: Houve autocorreção / Manuseio da Bíblia: 
sua divisão, textos e estudo da citação de Gênesis 12, 1 – 
9;  atividade de classe  pág. 17 do livro  e revisão dos 
conteúdos já estudados. / Estudar pelo roteiro de avaliações / 
Ler e vivenciar em família o capítulo 1 nas págs. 12 e 13 
do material complementar – Livro da família. Socialização 
das atividades em sala de aula. / OBS: Trazer a Bíblia 
para a avaliação. 
INGLÊS: Revisamos o vocabulário de aniversário - pages 06 
e 07 e o conteúdo “There is/ There are”. (Shine On Book) / 
Responder atividade impressa sobre os conteúdos 
estudados em sala. 

INTERP. TEXTUAL: Houve estudo de Cantiga Acumulativa – 
pág. 59 / Responder págs. 60 e 61(item 3) do livro. 

MATEMÁTICA: Estudar revisando “Recursos para facilitar a 
contagem”  e responder atividade de classe das págs. 75 a 
77 do livro.  / Responder págs. 78 a 80 do livro e págs. 19 e 
20 do Caderno de Atividades Complementares de 
Matemática. 

 

 IMPORTANTE:  
     Mulher... Símbolo de amor, perseverança e desprendimento. 
Guerreira, amiga, carinhosa e dedicada. Uma criação de Deus 
para abençoar vidas. 
 
 

GRAMÁTICA/ORTOG. x CALIGRAFIA: Houve estudo da 
Ortografia sc,sç – pág. 32  / Responder pág. 33 da 
Gramática e págs.12 e 13 do livro de Caligrafia Zigue-
Zague. 

INGLÊS: Revisamos o vocabulário de aniversário - pages 06 
e 07 e o conteúdo “There is/ There are”. (Shine On Book) / 
Responder atividade impressa sobre os conteúdos 
estudados em sala. 
ENS. RELIGIOSO: Houve autocorreção / Manuseio da Bíblia: 
sua divisão, textos e estudo da citação de Gênesis 12, 1 – 
9;  atividade de classe  pág. 17 do livro  e revisão dos 
conteúdos já estudados. / Estudar pelo roteiro de avaliações / 
Ler e vivenciar em família o capítulo 1 nas págs. 12 e 13 
do material complementar – Livro da família. Socialização 
das atividades em sala de aula. / OBS: Trazer a Bíblia 
para a avaliação. 
INTERP. TEXTUAL: Houve estudo de Cantiga Acumulativa – 
pág. 59 / Responder págs. 60 e 61(item 3) do livro. 

MATEMÁTICA: Estudar revisando “Recursos para facilitar a 
contagem”  e responder atividade de classe das págs. 75 a 
77 do livro.  / Responder págs. 78 a 80 do livro e págs. 19 
e 20 do Caderno de Atividades Complementares de 
Matemática. 

 

 
 

 

 
 

  

Teresina,  02/03/2020 - 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:  
     Mulher... Símbolo de amor, perseverança e desprendimento. 
Guerreira, amiga, carinhosa e dedicada. Uma criação de Deus 
para abençoar vidas. 
 

GRAMÁTICA/ORTOG. x CALIGRAFIA: Houve estudo da 
Ortografia sc,sç – pág. 32  / Responder pág. 33 da 
Gramática e págs.12 e 13 do livro de Caligrafia Zigue-
Zague. 

INTERP. TEXTUAL: Houve estudo de Cantiga Acumulativa – 
pág. 59 / Responder págs. 60 e 61(item 3) do livro. 

INGLÊS: Revisamos o vocabulário de aniversário - pages 06 
e 07 e o conteúdo “There is/ There are”. (Shine On Book) / 
Responder atividade impressa sobre os conteúdos 
estudados em sala. 

MATEMÁTICA: Estudar revisando “Recursos para facilitar a 
contagem”  e responder atividade de classe das págs. 75 a 
77 do livro.  / Responder págs. 78 a 80 do livro e págs. 19 e 
20 do Caderno de Atividades Complementares de 
Matemática. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICAÇÕES 2020 - 3º ANO AxBxC 
 

  

 

 
 

  

Teresina,  02/03/2020 - 2ª Feira 
3º ANO A/ ENS. FUNDAMENTAL 

 

Acompanhe nossas redes sociais: 
Site www.madresavina.com.br /  Facebook Colégio Madre Savina / 

Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100 

  
 

Teresina,  02/03/2020 - 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 
 

IMPORTANTE:  
     Mulher... Símbolo de amor, perseverança e desprendimento. 

Guerreira, amiga, carinhosa e dedicada. Uma criação de Deus 
para abençoar vidas. 
 

INTERP. TEXTUAL: Foi explorada a leitura das págs. 04 a 07 
do paradidático “Laís, a fofinha” /  Tarefa: Ler as págs. 04 a 
10 do paradidático “Laís, a fofinha” e responder os 
questionamentos solicitados no caderno. 
INGLÊS: Revisamos os vocabulários “My Bedroom” - pages 
06 e 07  (Shine on Book), Word Work - page 11 (Hello Book). 
/ Responder atividade no caderno sobre os conteúdos 
trabalhados em sala. 
REDAÇÃO:  Foi revisado o “Gênero Textual Bilhete” / 
Responder tarefa no caderno meia pauta. 
MATEMÁTICA: Foi trabalhado o conteúdo: Ordem crescente e 
ordem decrescente - pág. 43/ Sucessor e antecessor - pág. 
44/ Numeração Ordinal - pág. 46 do livro/ Responder págs. 
48 e 49 até 5ª questão/ Estudar e copiar no caderno a 
sequência numérica de 1.350 a 1.400 de 5 em 5. 
FILOSOFIA: Houve revisão do tema Comportamento – págs. 
08 a 13 do livro / Concluir a pág. 14 do mesmo. 
 

 IMPORTANTE:  
     Mulher... Símbolo de amor, perseverança e desprendimento. 

Guerreira, amiga, carinhosa e dedicada. Uma criação de Deus 
para abençoar vidas. 

 
INTERP. TEXTUAL: Foi explorada a leitura das págs. 04 a 07 
do paradidático “Laís, a fofinha” /  Tarefa: Ler as págs. 04 a 
10 do paradidático “Laís, a fofinha” e responder os 
questionamentos solicitados no caderno. 
REDAÇÃO:  Foi revisado o “Gênero Textual Bilhete” / 
Responder tarefa no caderno meia pauta. 
MATEMÁTICA: Foi trabalhado o conteúdo: Ordem crescente e 
ordem decrescente - pág. 43/ Sucessor e antecessor - pág. 
44/ Numeração Ordinal - pág. 46 do livro/ Responder págs. 
48 e 49 até 5ª questão/ Estudar e copiar no caderno a 
sequência numérica de 1.350 a 1.400 de 5 em 5. 
INGLÊS: Revisamos os vocabulários “My Bedroom” - pages 
06 e 07  (Shine on Book), Word Work - page 11 (Hello Book). 
/ Responder atividade no caderno sobre os conteúdos 
trabalhados em sala. 
FILOSOFIA: Houve revisão do tema Comportamento – págs. 
08 a 13 do livro / Concluir a pág. 14 do mesmo. 

 

 
 

 

 
 

  

Teresina,  02/03/2020 - 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:  
     Mulher... Símbolo de amor, perseverança e desprendimento. 
Guerreira, amiga, carinhosa e dedicada. Uma criação de Deus 
para abençoar vidas. 
 

INGLÊS: Revisamos os vocabulários “My Bedroom” - pages 
06 e 07  (Shine on Book), Word Work - page 11 (Hello Book). 
/ Responder atividade no caderno sobre os conteúdos 
trabalhados em sala. 
INTERP. TEXTUAL: Foi explorada a leitura das págs. 04 a 07 
do paradidático “Laís, a fofinha” /  Tarefa: Ler as págs. 04 a 
10 do paradidático “Laís, a fofinha” e responder os 
questionamentos solicitados no caderno. 
REDAÇÃO:  Foi revisado o “Gênero Textual Bilhete” / 
Responder tarefa no caderno meia pauta. 
MATEMÁTICA: Foi trabalhado o conteúdo: Ordem crescente e 
ordem decrescente - pág. 43/ Sucessor e antecessor - pág. 
44/ Numeração Ordinal - pág. 46 do livro/ Responder págs. 
48 e 49 até 5ª questão/ Estudar e copiar no caderno a 
sequência numérica de 1.350 a 1.400 de 5 em 5. 
FILOSOFIA: Houve revisão do tema Comportamento – págs. 
08 a 13 do livro / Concluir a pág. 14 do mesmo. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

INDICAÇÕES 2020 - 4º ANO AxBxC 
 

  

 

 
 

  

Teresina,  02/03/2020 - 2ª Feira 
4º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL 

 

Acompanhe nossas redes sociais: 
Site www.madresavina.com.br /  Facebook Colégio Madre Savina / 

Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100 

  
 

Teresina,  02/03/2020 - 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:  
     Mulher... Símbolo de amor, perseverança e desprendimento. 
Guerreira, amiga, carinhosa e dedicada. Uma criação de Deus 
para abençoar vidas. 

 
INGLÊS: Houve Review – gardening, numbers, colors, 
indefinite articles. / Responder atividade no caderno. 
INTERP. TEXTUAL: Houve leitura e análise de texto como 

forma de treinar a capacidade interpretativa dos alunos - 
págs. 166 e 167 / Continuar resolvendo os exercícios já 
iniciados em sala - págs. 168 e 169 do livro 
GRAMÁTICA: Houve autocorreção de atividades anteriores e 
momento tira-dúvidas / Responder atividade no caderno. 
CIÊNCIAS: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
Responder tarefa caderno referente as informações da 
pág. 14 do Mundo da Ciência que acompanha o livro.         

FILOSOFIA: Houve autocorreção da atividade de casa; 
Texto: Ser: Voluntário – págs. 22 e 23 do livro e  atividade de  
classe no caderno / Responder atividade pág. 24 do livro. 

 

 IMPORTANTE:  
     Mulher... Símbolo de amor, perseverança e desprendimento. 
Guerreira, amiga, carinhosa e dedicada. Uma criação de Deus 
para abençoar vidas. 
 
 

GEOGRAFIA: Houve estudo de atividade complementar 
impressa “Piauí e seus municípios” / Para melhor 
entendimento do que foi visto em sala de aula ler a 
atividade impressa e responder os exercícios contidos na 
mesma. 
MATEMÁTICA: Houve autocorreção e estudo de adição com 
os números naturais - págs. 126 a 129 do livro.  / Responder 
págs. 06 a 10 do caderno que acompanha o livro. 
HISTÓRIA: Houve revisão das unidades 1 e 2 por meio de 
momento tira-dúvidas / Responder atividade no caderno. 
GRAMÁTICA: Houve autocorreção de atividades anteriores e 
momento tira-dúvidas / Responder atividade no caderno. 
 

 
 

 

 
 

  

Teresina,  02/03/2020 - 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:  
     Mulher... Símbolo de amor, perseverança e desprendimento. 
Guerreira, amiga, carinhosa e dedicada. Uma criação de Deus 
para abençoar vidas. 
 
 

FILOSOFIA: Houve autocorreção da atividade de casa; 

Texto: Ser: Voluntário – págs. 22 e 23 do livro e  atividade de  
classe no caderno / Responder atividade pág. 24 do livro. 
MATEMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos 
conteúdos. / Estudar pelo roteiro de avaliações. 
GRAMÁTICA: Houve autocorreção de atividades anteriores e 
momento tira-dúvidas / Responder atividade no caderno. 
INTERP. TEXTUAL: Houve leitura e análise de texto como 
forma de treinar a capacidade interpretativa dos alunos - 
págs. 166 e 167 / Continuar resolvendo os exercícios já 
iniciados em sala - págs. 168 e 169 do livro 
CIÊNCIAS: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
Responder tarefa impressa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICAÇÕES 2020 - 5º ANO AxBxC 
 

 

  

 

 
 

  

Teresina,  02/03/2020 - 2ª Feira 
5º ANO A / ENS. FUNDAMENTAL 

 

Acompanhe nossas redes sociais: 
Site www.madresavina.com.br /  Facebook Colégio Madre Savina / 

Instagram @colegiomadresavina / FONE: (086) 3216-4100 

  
 

Teresina,  02/03/2020 - 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:  
     Mulher... Símbolo de amor, perseverança e desprendimento. 
Guerreira, amiga, carinhosa e dedicada. Uma criação de Deus 

para abençoar vidas. 

 
CIÊNCIAS: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
Responder tarefa no caderno. 
FILOSOFIA: Houve autocorreção; Texto: Ser: Diferente é 
Legal - págs 22 e 23 do livro e atividade de classe no caderno 
/ Responder pág. 24 do livro. 
INGLÊS: Houve Review – places at school, school subjects, 
numbers, there to be, to be (affirmative form). / Responder 
págs. 128 e 129 do livro e  atividade no caderno. 
REDAÇÃO: Houve autocorreção de atividades anteriores e 
revisão / Estudar pelo roteiro de avaliações. 
HISTÓRIA: Houve estudo do conteúdo “Os egípcios”- págs. 
45 a 50 / Responder pág. 51 do livro didático e págs. 24 e 
25 do Lição de Casa. 
INFORMÁTICA: Houve em classe explanação: O Jornal é 
nosso, Logomaker – págs. 22 a 28, produzir logotipo para o 
jornal  / Responder atividade da pág. 29 do livro. 
 

 IMPORTANTE:  
     Mulher... Símbolo de amor, perseverança e desprendimento. 
Guerreira, amiga, carinhosa e dedicada. Uma criação de Deus 

para abençoar vidas. 

 
CIÊNCIAS: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
Responder tarefa no caderno. 
FILOSOFIA: Houve autocorreção; Texto: Ser: Diferente é 
Legal - págs 22 e 23 do livro e atividade de classe no caderno 
/ Responder pág. 24 do livro. 
INGLÊS: Houve Review – places at school, school subjects, 
numbers, there to be, to be (affirmative form). / Responder 
págs. 128 e 129 do livro e  atividade no caderno. 
REDAÇÃO: Houve autocorreção de atividades anteriores e 
revisão / Estudar pelo roteiro de avaliações. 
HISTÓRIA: Houve estudo do conteúdo “Os egípcios”- págs. 
45 a 50 / Responder pág. 51 do livro didático e págs. 24 e 
25 do Lição de Casa. 
INFORMÁTICA: Houve em classe explanação: O Jornal é 
nosso, Logomaker – págs. 22 a 28, produzir logotipo para o 
jornal  / Responder atividade da pág. 29 do livro. 
 

 
 

 

 

 
 

  

Teresina,  02/03/2020 - 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:  
     Mulher... Símbolo de amor, perseverança e desprendimento. 
Guerreira, amiga, carinhosa e dedicada. Uma criação de Deus 
para abençoar vidas. 
 

 
 

GEOGRAFIA: Houve revisão dos conteúdos trabalhados / 
Estudar pelo roteiro de avaliações. 
GRAMÁTICA: Houve autocorreção de atividades anteriores e 
estudo da intencionalidade discursiva - págs. 37 a 39 / 
Responder os questionamentos presentes nas págs. 40 a 
42 (questão 06) da Gramática. 
 

MATEMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos 
vistos. / Estudar pelo roteiro de avaliações. 
CIÊNCIAS: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
Responder tarefa no caderno. 
FILOSOFIA: Houve autocorreção; Texto: Ser: Diferente é 

Legal - págs 22 e 23 do livro e atividade de classe no caderno 
/ Responder pág. 24 do livro. 

 

 


