
 
INDICAÇÕES 2020 - 1º ANO AxBxC 

 
  

 

 
 

  

Teresina,  03/03/2020 - 3ª 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,  03/03/2020 - 3ª 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! Com seu jeito especial de ser, você é exemplo de 
amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. 
 

CLASSE: Atividade de acolhimento com jogos de dominó / 
ORAÇÃO DO DIA: Oração do coração / CANÇÃO DO DIA: 
Bom dia! / HORA DAS NOVIDADES: Competição de leitura 
de frases / TÉCNICA DE REDAÇÃO: Oralização das frases /  
INGLÊS: Apresentação da Unit 2 –Fun Colors  - Ouvir, repetir  

vocabulário da pág.  14 e  responder pág. 15 – Shine On 
book.  / LÍNGUA PORTUGUESA: Exercitação do alfabeto e 

das famílias em estudo” / Elaboração de frases / 
Complementação de palavras e frases / Ditado de palavras 
no caderno de caligrafia / Revisão de Encontros Vocálicos e 
consonantal / Ordem Alfabética e sílabas. /  MATEMÁTICA: 

Continuação das atividades sobre figuras geométricas, págs. 
122, 123 e 127 do livro de Matemática / Revisão dos números 
pares e ímpares de 0 a 119 / Resolução de continhas e 
problemas de (+ e -). / CASA: Tarefa págs. 124 a 126 do livro 

de Matemática / Cópia da 1ª estrofe do texto da pág. 42 do 
livro de Português no caderno de caligrafia. /  (Inglês): 
Instruções : Acesse  o link abaixo  da Oxford University  Press – 
Shine On  para ouvir áudios da pág. 16 e responder – Shine On 
book. https:// elt.oup.com/student/shineon/level01/ stories/story-

starter?cc=global&selLanguage=en em seguida clique no número 1 

correspondente ao livro 1  class áudio                      Unit 2  

Class Audio  CD1    Shine On ! 1:   Unit 2, Listening  1.19 e 
1.20  e ouça para responder. 1ª questão – apenas ouvir e 
apontar a cor “azul” – blue /2ª questão -  Ouvir e circular as cores 
corretas. 
 

 IMPORTANTE:  
 

     Mulher! Com seu jeito especial de ser, você é exemplo de 
amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. 
,   
 
 

CLASSE: Atividade de acolhimento com jogos de dominó / 
ORAÇÃO DO DIA: Oração do coração / CANÇÃO DO DIA: 
Bom dia! / HORA DAS NOVIDADES: Competição de leitura 
de frases / TÉCNICA DE REDAÇÃO: Oralização das frases /  
INGLÊS: Apresentação da Unit 2 –Fun Colors  - Ouvir, repetir  

vocabulário da pág.  14 e  responder pág. 15 – Shine On 
book. / LÍNGUA PORTUGUESA: Exercitação do alfabeto e 

das famílias em estudo” / Elaboração de frases / 
Complementação de palavras e frases / Ditado de palavras 
no caderno de caligrafia / Revisão de Encontros Vocálicos e 
consonantal / Ordem Alfabética e sílabas. / MATEMÁTICA: 

Continuação das atividades sobre figuras geométricas, págs. 
122, 123 e 127 do livro de Matemática / Revisão dos números 
pares e ímpares de 0 a 119 / Resolução de continhas e 
problemas de (+ e -). / CASA: Tarefa págs. 124 a 126 do livro 

de Matemática / Cópia da 1ª estrofe do texto da pág. 42 do 
livro de Português no caderno de caligrafia./   (Inglês): 
Instruções : Acesse  o link abaixo  da Oxford University  Press – 
Shine On  para ouvir áudios da pág. 16 e responder – Shine On 
book. https:// elt.oup.com/student/shineon/level01/ stories/story-

starter?cc=global&selLanguage=en em seguida clique no número 1 

correspondente ao livro 1  class áudio                      Unit 2  

Class Audio  CD1    Shine On ! 1:   Unit 2, Listening  1.19 e 
1.20  e ouça para responder. 1ª questão – apenas ouvir e 
apontar a cor “azul” – blue /2ª questão -  Ouvir e circular as cores 
corretas. 
 

 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,  03/03/2020 - 3ª 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! Com seu jeito especial de ser, você é exemplo de 
amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. 
 
CLASSE: Atividade de acolhimento com jogos de dominó / 
ORAÇÃO DO DIA: Oração do coração / CANÇÃO DO DIA: 
Boa tarde! / HORA DAS NOVIDADES: Competição de leitura 
de frases / TÉCNICA DE REDAÇÃO: Oralização das frases / 
LÍNGUA PORTUGUESA: Exercitação do alfabeto e das 

famílias em estudo” / Elaboração de frases / 
Complementação de palavras e frases / Ditado de palavras 
no caderno de caligrafia / Revisão de Encontros Vocálicos e 
consonantal / Ordem Alfabética e sílabas. / MATEMÁTICA: 

Continuação das atividades sobre figuras geométricas, págs. 
122, 123 e 127 do livro de Matemática / Revisão dos números 
pares e ímpares de 0 a 119 / Resolução de continhas e 
problemas de (+ e -). / INGLÊS: Apresentação da Unit 2 –Fun 

Colors  - Ouvir, repetir  vocabulário da pág.  14 e  responder 
pág. 15 – Shine On book. /  CASA: Tarefa págs. 124 a 126 

do livro de Matemática / Cópia da 1ª estrofe do texto da pág. 
42 do livro de Português no caderno de caligrafia. /  (Inglês): 
Instruções : Acesse  o link abaixo  da Oxford University  Press – 
Shine On  para ouvir áudios da pág. 16 e responder – Shine On 
book. https:// elt.oup.com/student/shineon/level01/ stories/story-

starter? cc= global &selLanguage=en em seguida clique no número 

1 correspondente ao livro 1  class áudio   Unit 2  Class Audio  

CD1    Shine On ! 1:   Unit 2, Listening  1.19 e 1.20  e ouça 
para responder. 1ª questão – apenas ouvir e apontar a cor “azul” 
– blue /2ª questão -  Ouvir e circular as cores corretas. 
 

 
 
 



 
INDICAÇÕES 2020 - 2º ANO AxBxC 

 
  

 

 
 

  

Teresina,  03/03/2020 - 3ª 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,  03/03/2020 - 3ª 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! Com seu jeito especial de ser, você é exemplo de 
amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. 
 

 
 

INTERP. TEXTUAL:  Houve apresentação do paradidático 
“Os porquês do coração”  /  Iniciar a leitura do paradidático 
“Os porquês do coração” / Copiar no caderno de 
caligrafia a trovinha de número 01 da pág. 57 do livro 
Linguagens. 
INGLÊS:  Revisamos o conteúdo “The same or different" 
através de recursos visuais / Responder atividade impressa 
sobre conteúdo. 
REDAÇÃO:  Houve estudo de história em sequência: 
interpretação de cenas e ordenação de frases / Responder 
atividade do caderno. 
MATEMÁTICA:  Estudar revisando “Utilizando o dinheiro”  - 
págs. 81 a 83  do livro / Responder págs. 84 a 87 do livro  e 
págs. 21 e 22 do Caderno de Atividades Complementares/ 
Estudar tabuada de subtração. / Segue revisão impressa 
de Matemática. 
 

 

 IMPORTANTE:  
 

     Mulher! Com seu jeito especial de ser, você é exemplo de 
amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. 
 

 
 

INTERP. TEXTUAL:  Houve apresentação do paradidático 
“Os porquês do coração”  /  Iniciar a leitura do paradidático 
“Os porquês do coração” / Copiar no caderno de 
caligrafia a trovinha de número 01 da pág. 57 do livro 
Linguagens. 
REDAÇÃO:  Houve estudo de história em sequência: 
interpretação de cenas e ordenação de frases / Responder 
atividade do caderno. 
MATEMÁTICA:  Estudar revisando “Utilizando o dinheiro”  - 
págs. 81 a 83  do livro / Responder págs. 84 a 87 do livro  e 
págs. 21 e 22 do Caderno de Atividades Complementares/ 
Estudar tabuada de subtração. / Segue revisão impressa 
de Matemática. 
INGLÊS: Revisamos o conteúdo “The same or different" 
através de recursos visuais / Responder atividade impressa 
sobre conteúdo. 
INFORMÁTICA:  Houve leitura das págs. 16 e 17, “brincando 

de rimar”, Atividade com o programa MK Studio – Revistas 
págs. 18 e 19 do livro. 
 

 
 

 

 
 

  

Teresina,  03/03/2020 - 3ª 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! Com seu jeito especial de ser, você é exemplo de 
amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. 

 
INGLÊS:  Revisamos o conteúdo “The same or different" 
através de recursos visuais / Responder atividade impressa 
sobre conteúdo. 
INTERP. TEXTUAL:  Houve apresentação do paradidático 
“Os porquês do coração”  /  Iniciar a leitura do paradidático 
“Os porquês do coração” / Copiar no caderno de 
caligrafia a trovinha de número 01 da pág. 57 do livro 
Linguagens. 
REDAÇÃO:  Houve estudo de história em sequência: 
interpretação de cenas e ordenação de frases / Responder 
atividade do caderno. 
MATEMÁTICA:  Estudar revisando “Utilizando o dinheiro”  - 
págs. 81 a 83  do livro / Responder págs. 84 a 87 do livro  e 
págs. 21 e 22 do Caderno de Atividades Complementares/ 
Estudar tabuada de subtração. / Segue revisão impressa 
de Matemática. 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICAÇÕES 2020 - 3º ANO AxBxC 
 

  

 

 
 

  

Teresina,  03/03/2020 - 3ª 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,  03/03/2020 - 3ª 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! Com seu jeito especial de ser, você é exemplo de 
amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. 

 
INGLÊS: Revisamos os conteúdos “Prepositions” - page 08 
e 12 do Shine On Book e “Numbers” - page 12  do Hello 
Book. / Responder atividade de revisão impressa. 
GRAM. / ORTOG. x CALIGRAFIA: Houve autocorreção - 
págs. 40 e 41 da Gramática  / Concluir Ortografia e 
Caligrafia - págs. 10 e 11 do livro Zigue-Zague (Trazer 
amanhã o livro para correção). 
TABUADA / EDUC. FINANCEIRA: Ler e estudar págs. 04 a 
08 do livro Coleção dos Sonhos (DSOP)/ Responder tarefa 
no caderno. 
CIÊNCIAS: Foi explanado o conteúdo: Os recursos do 

ambiente: O solo, a água e o ar - págs. 24 a 27, 32 e 34 a 36 
do livro. / Concluir págs. 31 a (a 5ª questão) e 33 do 
mesmo. 
 

 IMPORTANTE:  
 

     Mulher! Com seu jeito especial de ser, você é exemplo de 
amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. 

 
INGLÊS: Revisamos os conteúdos “Prepositions” - page 08 
e 12 do Shine On Book / Responder atividade de revisão 
impressa. 
GRAM. / ORTOG. x CALIGRAFIA: Houve autocorreção - 
págs. 40 e 41 da Gramática  / Concluir Ortografia e 
Caligrafia - págs. 10 e 11 do livro Zigue-Zague (Trazer 
amanhã o livro para correção). 
TABUADA / EDUC. FINANCEIRA: Ler e estudar págs. 04 a 
08 do livro Coleção dos Sonhos (DSOP)/ Responder tarefa 
no caderno. 
CIÊNCIAS:  Foi explanado o conteúdo: Os recursos do 

ambiente: O solo, a água e o ar - págs. 24 a 27, 32 e 34 a 36 
do livro. / Concluir págs. 31 a (a 5ª questão) e 33 do 
mesmo. 
ARTE:  Foi trabalhado Autorretrato colorido – pág. 13 e Em 

cena: Máscaras –pág. 16 do livro A Arte de Fazer Arte / 
Concluir a pág. 13 do mesmo. 

 

 
 

 

 
 

  

Teresina,  03/03/2020 - 3ª 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! Com seu jeito especial de ser, você é exemplo de 
amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. 

 
GRAM. / ORTOG. x CALIGRAFIA: Houve autocorreção - 
págs. 40 e 41 da Gramática  / Concluir Ortografia e 
Caligrafia - págs. 10 e 11 do livro Zigue-Zague (Trazer 
amanhã o livro para correção). 
CIÊNCIAS:  Foi explanado o conteúdo: Os recursos do 

ambiente: O solo, a água e o ar - págs. 24 a 27, 32 e 34 a 36 
do livro. / Concluir págs. 31 a (a 5ª questão) e 33 do 
mesmo. 
INGLÊS: Revisamos os conteúdos “Prepositions” - page 08 
e 12 do Shine On Book e “Numbers” - page 12  do Hello 
Book. / Responder atividade de revisão impressa. 
TABUADA / EDUC. FINANCEIRA: Ler e estudar págs. 04 a 
08 do livro Coleção dos Sonhos (DSOP)/ Responder tarefa 
no caderno. 
ARTE:  Foi trabalhado Autorretrato colorido – pág. 13 e Em 

cena: Máscaras –pág. 16 do livro A Arte de Fazer Arte / 
Concluir a pág. 13 do mesmo. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

INDICAÇÕES 2020 - 4º ANO AxBxC 
 

  

 

 
 

  

Teresina,  03/03/2020 - 3ª 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,  03/03/2020 - 3ª 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! Com seu jeito especial de ser, você é exemplo de 
amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. 
 

CIÊNCIAS: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
Responder tarefa impressa. 
INTERP. TEXTUAL: Houve autocorreção e revisão do 
capítulo 2- Sonhos de ser, sonhos de ser /  Estudar 
revisando as págs. 162 a 188 do livro Português 
Linguagens. 

EDUC. FÍSICA: (Masc.) – Houve circuito motor: Corridas, 

Saltos, Passagem por obstáculos e  Prática esportiva / (Fem.) 
– Houve atividades recreativas de cooperação, estafetas e 
suas variações, atividade coletivas em círculos e em filas. 
MATEMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos 
conteúdos.  / Responder tarefa no caderno. 
ENSINO RELIGIOSO: Houve autocorreção; Estudo e 
manuseio da Bíblia no texto bíblico do livro de 1º Samuel 16, 
14 – 23 e 17, 1 – 54; Atividade de classe - pág. 17 do livro e  
revisão dos conteúdos 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. 

 

 IMPORTANTE:  
 

     Mulher! Com seu jeito especial de ser, você é exemplo de 
amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. 
 

 

INTERP. TEXTUAL:  Houve autocorreção de atividades 
anteriores e momento tira-dúvidas / Procurar no seu 
dicionário o significado das palavras: docente, discente, 
aventura, imaginação, conceito, questionamento e 
aprendizagem e em seguida escreva-os no seu caderno. 
GEOGRAFIA: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos 
vistos em sala de aula / Estudar pelo roteiro de avaliações. 
EDUC. FÍSICA: (Masc.) – Houve circuito motor: Corridas, 

Saltos, Passagem por obstáculos e  Prática esportiva / (Fem.) 
– Houve atividades recreativas de cooperação, estafetas e 
suas variações, atividade coletivas em círculos e em filas. 
REDAÇÃO: Houve análise de redações relacionadas ao 

gênero textual “Notícia” e momento tira-dúvidas relacionadas 
à estrutura do gênero em foco. / Produzir uma notícia em 
seu caderno seguindo as orientações dadas em sala de 
aula. Tema da notícia: A importância da leitura / Rever as 
correções realizadas nas redações do seu caderno e, 
caso se faça necessário, fazer  a reescritura das mesmas. 
CIÊNCIAS: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
Responder tarefa impressa. 
 

 
 

 

 
 

  

Teresina,  03/03/2020 - 3ª 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! Com seu jeito especial de ser, você é exemplo de 
amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. 
 

 

 

MATEMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. 
/ Estudar pelo roteiro de avaliações. 
ENSINO RELIGIOSO: Houve autocorreção; Estudo e 
manuseio da Bíblia no texto bíblico do livro de 1º Samuel 16, 
14 – 23 e 17, 1 – 54; Atividade de classe - pág. 17 do livro e  
revisão dos conteúdos 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. 
CIÊNCIAS: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
Estudar pelo roteiro de avaliações. 

ARTE: Houve estudo sobre construções: a lenda do João-de-
barro, desafio visual e museu da casa brasileira - págs. 17,19 
e 20. / Responder as págs. 18 e 21 do livro (caso não 
tenha a caixa de leite, sugestão: caixa de sapato 
pequena). 

INGLÊS: Houve Review – gardening, numbers, colors, 
indefinite articles. / Responder atividade no caderno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

INDICAÇÕES 2020 - 5º ANO AxBxC 
 

 

  

 

 
 

  

Teresina,  03/03/2020 - 3ª 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,  03/03/2020 - 3ª 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! Com seu jeito especial de ser, você é exemplo de 
amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. 
 

 

ENSINO RELIGIOSO: Houve autocorreção da atividade de 

casa;  Estudo e manuseio do livro de Jonas 1 – 4 
capítulos completos; Atividade de classe -  pág. 17 do livro 
e revisão dos conteúdos estudados. / Estudar pelo roteiro 
de Avaliação / Ler e vivenciar em família o capítulo 1 – 
págs. 12 e 13 do material complementar – Livro da 
família. Socialização das atividades em sala de aula. / 
OBS: Trazer a Bíblia para a avaliação. 
EDUC. FÍSICA: (Masc.) – Houve circuito motor: Corridas, 

Saltos, Passagem por obstáculos e  Prática esportiva / (Fem.) 
– Houve atividades recreativas de cooperação, estafetas e 
suas variações, atividade coletivas em círculos e em filas. 
TABUADA/EDUC. FINANCEIRA: Houve autocorreção e 
revisão dos conteúdos. / Estudar pelo roteiro de 
avaliações. 
CIÊNCIAS: Houve visitação do laboratório e regras para o 
manuseio de um ambiente laboratorial. / Responder tarefa 
impressa. 
MATEMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos 
/  Responder págs. 97 a 100 do livro.  
 

 IMPORTANTE:  
 

     Mulher! Com seu jeito especial de ser, você é exemplo de 
amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. 

  

  

EDUC. FÍSICA: (Masc.) – Houve circuito motor: Corridas, 

Saltos, Passagem por obstáculos e  Prática esportiva / (Fem.) 
– Houve atividades recreativas de cooperação, estafetas e 
suas variações, atividade coletivas em círculos e em filas. 
MATEMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos 
/ Responder págs. 22 a 25 do caderno de atividades que 
acompanha o livro.    
ORTOG./CALIGRAFIA: Hoje estudamos como se usa por 
que, porque, por quê e porquê através de atividades e 

explicações das págs. 110 e 111 do livro de caligrafia /  
Estudar pelo roteiro de avaliações. 
GEOGRAFIA: Houve revisão dos conteúdos trabalhados / 
Estudar pelo roteiro de avaliações. 
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Acompanhe nossas redes sociais: 
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IMPORTANTE:  
 

     Mulher! Com seu jeito especial de ser, você é exemplo de 
amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência.        

 

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. 
MATEMÁTICA:  Houve autocorreção e revisão dos 
conteúdos /  Responder págs. 97 a 100 do livro. 
INTERP. TEXTUAL: Compartilhamos os conhecimentos 

adquiridos ao longo do mês através de autocorreções e das 
sensações e impressões obtidas pelo discentes por meio de 
discussões / Continuar praticando o que foi estudado 
elaborando 10 frases no seu caderno que contenha os 
sinais de pontuação discutidos durante o mês.  
ORTOG. X CALIGRAFIA: Hoje estudamos como se usa por 
que, porque, por quê e porquê através de atividades e 

explicações das págs. 110 e 111 do livro de caligrafia /  
Estudar pelo roteiro de avaliações. 
CIÊNCIAS: Houve visitação do laboratório e regras para o 
manuseio de um ambiente laboratorial. / Responder tarefa 
impressa. 

 

 


