
 
INDICAÇÕES 2020 - 1º ANO AxBxC 

 
  

 

 
 

  

Teresina,  04/03/2020 - 4ª 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,  04/03/2020 - 4ª 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:  
 

     Amorosa e sensível ou sábia e realizada? Mística ou 
prática? Aventureira ou dona de casa? Ser mulher é encontrar-
se com TODAS elas. Feliz Dia da Mulher! 
 

 

 CLASSE: Atividade de acolhimento com livros paradidáticos 
/ ORAÇÃO DO DIA: Oração de Agradecimento a Deus / 
CANÇÃO DO DIA: Como Zaqueu / HORA DAS 
NOVIDADES: Apresentação de cartaz com a figura de um 
galo / TÉCNICA DE REDAÇÃO: Oralização de frases com a 
figura do galo / INGLÊS: Cantar música da pág. 17 e fazer 
projeto “ Ice cream”. Shine on Book. / LÍNGUA 
PORTUGUESA: Ditado de palavras no caderno de caligrafia / 

Leitura de palavras e frases no quadro / Identificação da 
palavra - chave no texto / Complementação de frases com o 
nome da gravura / Interpretação de texto / Revisão dos 
conteúdos estudos / Tarefa no caderno. / MATEMÁTICA: 

Continuação das atividades págs. 128 e 129 do livro de 
Matemática / Estudo dos numerais de 120 a 139 trabalhando 
os vizinhos / Revisão da tabuada de 2 da adição e subtração / 
Resolução de continhas. /  CASA: Tarefa impressa / Págs. 

130 e 133 do livro de Matemática / Produção Textual no 
caderno Meia Pauta. / (Inglês): Pág. 20  - somente questões 1 e 2 
–Shine on Book. Instruções: Acesse o link abaixo  da Oxford 
University  Press – Shine On  para ouvir áudios da pág. 20 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 

audio     Unit 2  Class Audio  CD1     Shine On ! 1:   Unit 2, 
Listening  1.25  para questão 1º  ouvir  áudio  Sobre a mistura de 
cores  e colar o adesivo que se encontra ao final do livro referente a 
Unit 2 -; 2ª questão Olhe para as cores e pinte conforme as misturas 
que aparecem . 
 

 IMPORTANTE:  
 

     Amorosa e sensível ou sábia e realizada? Mística ou 
prática? Aventureira ou dona de casa? Ser mulher é encontrar-
se com TODAS elas. Feliz Dia da Mulher! 
 
 

CLASSE: Atividade de acolhimento com livros paradidáticos / 
ORAÇÃO DO DIA: Oração de Agradecimento a Deus / 
CANÇÃO DO DIA: Como Zaqueu / HORA DAS 
NOVIDADES: Apresentação de cartaz com a figura de um 
galo / TÉCNICA DE REDAÇÃO: Oralização de frases com a 
figura do galo / LÍNGUA PORTUGUESA: Ditado de palavras 

no caderno de caligrafia / Leitura de palavras e frases no 
quadro / Identificação da palavra - chave no texto / 
Complementação de frases com o nome da gravura / 
Interpretação de texto / Revisão dos conteúdos estudos / 
Tarefa no caderno. / MATEMÁTICA: Continuação das 

atividades págs. 128 e 129 do livro de Matemática / Estudo 
dos numerais de 120 a 139 trabalhando os vizinhos / Revisão 
da tabuada de 2 da adição e subtração / Resolução de 
continhas. / INGLÊS: Cantar música da pág. 17 e fazer 
projeto “ Ice cream”. Shine on Book. /  CASA: Tarefa 

impressa / Págs. 130 e 133 do livro de Matemática / 
Produção Textual no caderno Meia Pauta. / (Inglês): Pág. 20  - 
somente questões 1 e 2 –Shine on Book. Instruções: Acesse o link 
abaixo  da Oxford University  Press – Shine On  para ouvir áudios da 
pág. 20 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 

audio     Unit 2  Class Audio  CD1     Shine On ! 1:   Unit 2, 
Listening  1.25  para questão 1º  ouvir  áudio  Sobre a mistura de 
cores  e colar o adesivo que se encontra ao final do livro referente a 
Unit 2 -; 2ª questão Olhe para as cores e pinte conforme as misturas 
que aparecem . 
 

 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,  04/03/2020 - 4ª 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:  
 

     Amorosa e sensível ou sábia e realizada? Mística ou 
prática? Aventureira ou dona de casa? Ser mulher é encontrar-
se com TODAS elas. Feliz Dia da Mulher! 
 

CLASSE: Atividade de acolhimento com livros paradidáticos / 
ORAÇÃO DO DIA: Oração de Agradecimento a Deus / 
CANÇÃO DO DIA: Como Zaqueu / HORA DAS 
NOVIDADES: Apresentação de cartaz com a figura de um 
galo / TÉCNICA DE REDAÇÃO: Oralização de frases com a 
figura do galo / INGLÊS: Cantar música da pág. 17 e fazer 
projeto “ Ice cream”. Shine on Book. / LÍNGUA 
PORTUGUESA: Ditado de palavras no caderno de caligrafia / 

Leitura de palavras e frases no quadro / Identificação da 
palavra - chave no texto / Complementação de frases com o 
nome da gravura / Interpretação de texto / Revisão dos 
conteúdos estudos / Tarefa no caderno. / MATEMÁTICA: 

Continuação das atividades págs. 128 e 129 do livro de 
Matemática / Estudo dos numerais de 120 a 139 trabalhando 
os vizinhos / Revisão da tabuada de 2 da adição e subtração / 
Resolução de continhas. / CASA: Tarefa impressa / Págs. 

130 e 133 do livro de Matemática / Produção Textual no 
caderno Meia Pauta. (Inglês): Pág. 20  - somente questões 1 e 2 –
Shine on Book. Instruções: Acesse o link abaixo  da Oxford 
University  Press – Shine On  para ouvir áudios da pág. 20 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 

audio     Unit 2  Class Audio  CD1     Shine On ! 1:   Unit 2, 
Listening  1.25  para questão 1º  ouvir  áudio  Sobre a mistura de 
cores  e colar o adesivo que se encontra ao final do livro referente a 
Unit 2 -; 2ª questão Olhe para as cores e pinte conforme as misturas 
que aparecem . 
 

 

https://elt.oup.com/%20student/%20shineon/level01/stories/story-starter?%20cc=%20global%20&selLanguage=en
https://elt.oup.com/%20student/%20shineon/level01/stories/story-starter?%20cc=%20global%20&selLanguage=en
https://elt.oup.com/%20student/%20shineon/level01/stories/story-starter?%20cc=%20global%20&selLanguage=en
https://elt.oup.com/%20student/%20shineon/level01/stories/story-starter?%20cc=%20global%20&selLanguage=en
https://elt.oup.com/%20student/%20shineon/level01/stories/story-starter?%20cc=%20global%20&selLanguage=en
https://elt.oup.com/%20student/%20shineon/level01/stories/story-starter?%20cc=%20global%20&selLanguage=en


 
 
 

INDICAÇÕES 2020 - 2º ANO AxBxC 
 

  

 

 
 

  

Teresina,  04/03/2020 - 4ª 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,  04/03/2020 - 4ª 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:  
 

     Amorosa e sensível ou sábia e realizada? Mística ou 
prática? Aventureira ou dona de casa? Ser mulher é encontrar-
se com TODAS elas. Feliz Dia da Mulher! 

 
 
 

 

MATEMÁTICA:  Estudar revisando “Composição e 
decomposição de números” b- págs. 88 a 91 / Responder 
pág. 92 do livro e págs. 23 e 24 do Caderno de 
Atividades Complementares / Estudar tabuada de 
subtração. 
GRAMÁTICA/ORTOG. E CALIGRAFIA: Houve estudo de 
Encontro vocálico e revisão de palavras com pr, dr e cl / 
Responder págs. 36 e 37 da Gramática. / Segue revisão 
impressa. 
INGLÊS:  Revisamos o vocabulário “Toys” - pages 08 e 09 

do  Hello Book e o conteúdo “There is/ There are” do Shine 
On Book / Responder atividade impressa sobre os 
conteúdos estudados em sala. 
INTERP. TEXTUAL: Houve leitura e discussão do 
paradidático “Os porquês do coração”.  / Continuar a leitura 
do paradidático “Os porquês do coração” / Estudar pelo 
roteiro de avaliações. 

 

 IMPORTANTE:  
 

     Amorosa e sensível ou sábia e realizada? Mística ou 
prática? Aventureira ou dona de casa? Ser mulher é encontrar-
se com TODAS elas. Feliz Dia da Mulher! 

 
MATEMÁTICA: Estudar revisando “Composição e 
decomposição de números” b- págs. 88 a 91 / Responder 
pág. 92 do livro e págs. 23 e 24 do Caderno de 
Atividades Complementares / Estudar tabuada de 
subtração. 
GRAMÁTICA/ORTOG. E CALIGRAFIA: Houve estudo de 
Encontro vocálico e revisão de palavras com pr, dr e cl / 
Responder págs. 36 e 37 da Gramática. / Segue revisão 
impressa. 
INTERP. TEXTUAL: Houve leitura e discussão do 
paradidático “Os porquês do coração”.  / Continuar a leitura 
do paradidático “Os porquês do coração” / Estudar pelo 
roteiro de avaliações. 
INGLÊS: Revisamos o vocabulário “Toys” - pages 08 e 09 

do  Hello Book e o conteúdo “There is/ There are” do Shine 
On Book / Responder atividade impressa sobre os 
conteúdos estudados em sala. 

 

 
 

 

 
 

  

Teresina,  04/03/2020 - 4ª 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:  
 

     Amorosa e sensível ou sábia e realizada? Mística ou 
prática? Aventureira ou dona de casa? Ser mulher é encontrar-
se com TODAS elas. Feliz Dia da Mulher! 
 

MATEMÁTICA: Estudar revisando “Composição e 
decomposição de números” b- págs. 88 a 91 / Responder 
pág. 92 do livro e págs. 23 e 24 do Caderno de 
Atividades Complementares / Estudar tabuada de 
subtração. 
INGLÊS: Revisamos o vocabulário “Toys” - pages 08 e 09 

do  Hello Book e o conteúdo “There is/ There are” do Shine 
On Book / Responder atividade impressa sobre os 
conteúdos estudados em sala. 
GRAMÁTICA/ORTOG. E CALIGRAFIA: Houve estudo de 
Encontro vocálico e revisão de palavras com pr, dr e cl / 
Responder págs. 36 e 37 da Gramática. / Segue revisão 
impressa. 
INTERP. TEXTUAL: Houve leitura e discussão do 
paradidático “Os porquês do coração”.  / Continuar a leitura 
do paradidático “Os porquês do coração” / Estudar pelo 
roteiro de avaliações. 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICAÇÕES 2020 - 3º ANO AxBxC 
 

  

 

 
 

  

Teresina,  04/03/2020 - 4ª 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,  04/03/2020 - 4ª 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:  
 

     Amorosa e sensível ou sábia e realizada? Mística ou 
prática? Aventureira ou dona de casa? Ser mulher é encontrar-
se com TODAS elas. Feliz Dia da Mulher! 
 

INTERP. TEXTUAL: Fizemos a leitura das págs. 12 a 18 do 
paradidático “Lais, a fofinha” / Tarefa: Reler as páginas 
trabalhadas hoje em classe do paradidático “Lais, a 
fofinha” e responder os questionamentos solicitados no 
caderno. 
INGLÊS: Revisamos o vocabulário presente na pág. 11 
(Questão 2) do Shine On Book e o conteúdo “Indefinite 
Articles”. / Responder atividade no caderno. 
REDAÇÃO: Foi revisado Parágrafo e o Gênero Textual 
Poema. / Estudar pelo roteiro de avaliações. 
MATEMÁTICA: Revisamos o conteúdo: Ordem crescente/ 

Ordem decrescente/ Sucessor e antecessor/ Numeração 
ordinal - págs. 43, 44 e 46 do livro/ Responder págs. 06 e 
07 do caderno de atividades que acompanha o livro. 
HISTÓRIA: Houve revisão do conteúdo As Primeiras 
Construções de Teresina / Tarefa: Registrar no caderno 
meia pauta a imagem da primeira obra construída em 
Teresina, seguido de comentários (informações) / Não 
esquecer de organizar os parágrafos. 
INFORMÁTICA: Houve introdução ao programa Excel e 

suas ferramentas – págs. 20 a 22 do livro. 
OBS: Trazer amanhã 05/03/2020 um brinquedo educativo 

para a aula de Educação Física. 
 

 IMPORTANTE:  
 

     Amorosa e sensível ou sábia e realizada? Mística ou 
prática? Aventureira ou dona de casa? Ser mulher é encontrar-
se com TODAS elas. Feliz Dia da Mulher! 
 

INTERP. TEXTUAL: Fizemos a leitura das págs. 12 a 18 do 
paradidático “Lais, a fofinha” / Tarefa: Reler as páginas 
trabalhadas hoje em classe do paradidático “Lais, a 
fofinha” e responder os questionamentos solicitados no 
caderno. 
REDAÇÃO: Foi revisado Parágrafo e o Gênero Textual 
Poema. / Estudar pelo roteiro de avaliações. 
MATEMÁTICA: Revisamos o conteúdo: Ordem crescente/ 

Ordem decrescente/ Sucessor e antecessor/ Numeração 
ordinal - págs. 43, 44 e 46 do livro/ Responder págs. 06 e 
07 do caderno de atividades que acompanha o livro. 
INGLÊS: Revisamos o conteúdo “Numbers” - page 12 do 
Hello Book / Responder atividade no caderno. 
HISTÓRIA: Houve revisão do conteúdo As Primeiras 
Construções de Teresina / Tarefa: Registrar no caderno 
meia pauta a imagem da primeira obra construída em 
Teresina, seguido de comentários (informações) / Não 
esquecer de organizar os parágrafos. 
OBS: Trazer amanhã 05/03/2020 um brinquedo educativo 
para a aula de Educação Física. 

 

 
 

 

 
 

  

Teresina,  04/03/2020 - 4ª 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:  
 

     Amorosa e sensível ou sábia e realizada? Mística ou 
prática? Aventureira ou dona de casa? Ser mulher é encontrar-
se com TODAS elas. Feliz Dia da Mulher! 
 

INTERP. TEXTUAL: Fizemos a leitura das págs. 12 a 18 do 
paradidático “Lais, a fofinha” / Tarefa: Reler as páginas 
trabalhadas hoje em classe do paradidático “Lais, a 
fofinha” e responder os questionamentos solicitados no 
caderno. 
REDAÇÃO: Foi revisado Parágrafo e o Gênero Textual 
Poema. / Estudar pelo roteiro de avaliações. 
MATEMÁTICA: Revisamos o conteúdo: Ordem crescente/ 

Ordem decrescente/ Sucessor e antecessor/ Numeração 
ordinal - págs. 43, 44 e 46 do livro/ Responder págs. 06 e 
07 do caderno de atividades que acompanha o livro. 
HISTÓRIA: Houve revisão do conteúdo As Primeiras 
Construções de Teresina / Tarefa: Registrar no caderno 
meia pauta a imagem da primeira obra construída em 
Teresina, seguido de comentários (informações) / Não 
esquecer de organizar os parágrafos. 
GEOGRAFIA: Houve revisão do conteúdo Limites de 
Teresina / Responder tarefa no caderno. 
 

OBS: Trazer amanhã 05/03/2020 um brinquedo educativo 
para a aula de Educação Física. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

INDICAÇÕES 2020 - 4º ANO AxBxC 
 

  

 

 
 

  

Teresina,  04/03/2020 - 4ª 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,  04/03/2020 - 4ª 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:  
 

     Amorosa e sensível ou sábia e realizada? Mística ou 
prática? Aventureira ou dona de casa? Ser mulher é encontrar-
se com TODAS elas. Feliz Dia da Mulher! 

 
MATEMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos 
conteúdos. / Estudar pelo roteiro de avaliações.       
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. 
TABUADA/EDUC. FÍSICA: Houve autocorreção e revisão 
dos conteúdos. / Estudar pelo roteiro de avaliações. 
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. 
 

  

 

 IMPORTANTE:  
 

     Amorosa e sensível ou sábia e realizada? Mística ou 
prática? Aventureira ou dona de casa? Ser mulher é encontrar-
se com TODAS elas. Feliz Dia da Mulher! 

 
 
 
 

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. 
GRAMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos 
vistos nas aulas / Estudar revisando as págs. 10 a 55 do 
livro didático. 
INGLÊS: Houve Review – gardening, numbers, colors, 
indefinite articles. / Responder atividade no caderno. 
MATEMÁTICA: Houve autocorreção e estudo de adição com 
os números naturais - págs. 130 e 131 do livro  / Responder 
pág. 132 do livro e págs. 33 a 35 do caderno de atividade 
que acompanha o livro. 
 

 
 

 

 
 

  

Teresina,  04/03/2020 - 4ª 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:  
 

     Amorosa e sensível ou sábia e realizada? Mística ou 
prática? Aventureira ou dona de casa? Ser mulher é encontrar-
se com TODAS elas. Feliz Dia da Mulher! 
 
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 revisão dos 
conteúdos. / Estudar pelo roteiro de avaliações. 
HISTÓRIA: Houve revisão das unidades 1 e 2 por meio de 
momento tira-dúvidas / Responder atividade no caderno. 
GRAMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos 
vistos nas aulas / Estudar revisando as págs. 10 a 55 do 
livro didático. 
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. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

INDICAÇÕES 2020 - 5º ANO AxBxC 
 

 

  

 

 
 

  

Teresina,  04/03/2020 - 4ª 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,  04/03/2020 - 4ª 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:  
 

     Amorosa e sensível ou sábia e realizada? Mística ou 
prática? Aventureira ou dona de casa? Ser mulher é encontrar-
se com TODAS elas. Feliz Dia da Mulher! 

 
ARTE:  Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
Estudar pelo roteiro de avaliações. 
GEOGRAFIA: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
Estudar pelo roteiro de avaliações. 
MATEMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos 
conteúdos. / Estudar pelo roteiro de avaliações. 
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 /  
Responder atividade no caderno. 
CIÊNCIAS: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
Estudar pelo roteiro de avaliações. 
 

 IMPORTANTE:  
 

     Amorosa e sensível ou sábia e realizada? Mística ou 
prática? Aventureira ou dona de casa? Ser mulher é encontrar-
se com TODAS elas. Feliz Dia da Mulher! 

 
  

  

  

HISTÓRIA: Houve estudo do tópico “Porta aberta para a 
leitura e escrita”, págs. 34 e do assunto “Povos antigos” - 
págs. 38, 40, 42 a 44 / Responder os exercícios das págs. 
35, 36, 41 do livro didático e 23 do Lição de Casa. 
CIÊNCIAS: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
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. 
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. 
GEOGRAFIA: Foram feitas revisões relacionadas aos 
conteúdos já vistos em sala de aula /  Estudar revisando os 
conteúdos das págs. 12 a 30 e 42 a 49 do livro didático. 
 

 
 

 

 

 
 

  

Teresina,  04/03/2020 - 4ª 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:  
 

     Amorosa e sensível ou sábia e realizada? Mística ou 
prática? Aventureira ou dona de casa? Ser mulher é encontrar-
se com TODAS elas. Feliz Dia da Mulher! 

 
ARTE: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
Estudar pelo roteiro de avaliações. 
GEOGRAFIA: Foram feitas revisões relacionadas aos 
conteúdos já vistos em sala de aula /  Estudar revisando os 
conteúdos das págs. 12 a 30 e 42 a 49 do livro didático. 
  

CIÊNCIAS: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
Estudar pelo roteiro de avaliações. 
MATEMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos 
conteúdos. / Estudar pelo roteiro de avaliações. 
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. 

 

 


