
 
INDICAÇÕES 2020 - 1º ANO AxBxC 

 
  

 

 
 

  

Teresina,  05/03/2020 - 5ª 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,  05/03/2020 - 5ª 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:  
     'Toda mulher tem no seu íntimo uma magia própria de fazer 
acontecer, de dar um jeito, de dar o peito, dar um colo, de 
fazer bem feito." Parabéns, Mulher!! 
 

 CLASSE: Atividade de acolhimento com gibis / ORAÇÃO 
DO DIA: Ave Maria / CANÇÃO DO DIA: Se és feliz / HORA 
DAS NOVIDADES: Brincadeira de vivo / morto / TÉCNICA 
DE REDAÇÃO: Oralização das regras da brincadeira / 
LÍNGUA PORTUGUESA: Fixação do alfabeto, ordem 
alfabética e família da letra “Bb” ao “Gg” / Ditado de frases 

no caderno de caligrafia / Leitura e interpretação de texto / 
Elaboração de frases a partir de gravuras apresentadas. / 
INGLÊS: Revisar cores e números 1-20  em inglês . 

Apresentação da Unit 3 – Art Class – Colors – págs. 26, 27 e 
28  – Hello Book . /  MATEMÁTICA: Continuação das 

atividades sobre figuras geométricas planas / Arguição das 
tabuadas de 1 e 2 da adição e subtração / Tarefa no caderno. 
/ INFORMÁTICA: Microkids Studio / Imagem em Ação – 

Continuidade / CASA: Tarefa no caderno / Págs. 134 e 135 
do livro de Matemática / Cópia das famílias do “b ao g” no 
caderno de caligrafia. / (Inglês): Pág. 30 – Hello Book e pág. 
113 –Hello Book. Instruções:  Pág. 30 - Pinte conforme a 

sequência; pág. 113 - Pinte as formas conforme legenda. 
 

 IMPORTANTE:  
     'Toda mulher tem no seu íntimo uma magia própria de fazer 
acontecer, de dar um jeito, de dar o peito, dar um colo, de 
fazer bem feito." Parabéns, Mulher!! 
 

 

 CLASSE: Atividade de acolhimento com gibis / ORAÇÃO 
DO DIA: Ave Maria / CANÇÃO DO DIA: Se és feliz / HORA 
DAS NOVIDADES: Brincadeira de vivo / morto / TÉCNICA 
DE REDAÇÃO: Oralização das regras da brincadeira / 
LÍNGUA PORTUGUESA: Fixação do alfabeto, ordem 

alfabética e família da letra “Bb” ao “Gg” / Ditado de frases no 
caderno de caligrafia / Leitura e interpretação de texto / 
Elaboração de frases a partir de gravuras apresentadas. / 
INFORMÁTICA: Microkids Studio / Imagem em Ação – 
Continuidade / INGLÊS: Revisar cores e números 1-20  em 

inglês . Apresentação da Unit 3 – Art Class – Colors – págs. 
26, 27 e 28  – Hello Book . / MATEMÁTICA: Continuação das 

atividades sobre figuras geométricas planas / Arguição das 
tabuadas de 1 e 2 da adição e subtração / Tarefa no caderno. 
/ CASA: Tarefa no caderno / Págs. 134 e 135 do livro de 
Matemática / Cópia das famílias do “b ao g” no caderno de 
caligrafia. / (Inglês): Pág. 30 – Hello Book e pág. 113 –Hello 
Book. Instruções:  Pág. 30 - Pinte conforme a sequência; 

pág. 113 - Pinte as formas conforme legenda. 
 

 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,  05/03/2020 - 5ª 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:  
     'Toda mulher tem no seu íntimo uma magia própria de fazer 
acontecer, de dar um jeito, de dar o peito, dar um colo, de 
fazer bem feito." Parabéns, Mulher!! 
 
   

 

 CLASSE: Atividade de acolhimento com gibis / ORAÇÃO 
DO DIA: Ave Maria / CANÇÃO DO DIA: Se és feliz / HORA 
DAS NOVIDADES: Brincadeira de vivo / morto / TÉCNICA 
DE REDAÇÃO: Oralização das regras da brincadeira /  
LÍNGUA PORTUGUESA: Fixação do alfabeto, ordem 

alfabética e família da letra “Bb” ao “Gg” / Ditado de frases no 
caderno de caligrafia / Leitura e interpretação de texto / 
Elaboração de frases a partir de gravuras apresentadas. / 
INGLÊS: Revisar cores e números 1-20  em inglês . 

Apresentação da Unit 3 – Art Class – Colors – págs. 26, 27 e 
28  – Hello Book . / MATEMÁTICA: Continuação das 

atividades sobre figuras geométricas planas / Arguição das 
tabuadas de 1 e 2 da adição e subtração / Tarefa no caderno 
/ INFORMÁTICA: Microkids Studio / Imagem em Ação – 

Continuidade / CASA: Tarefa no caderno / Págs. 134 e 135 
do livro de Matemática / Cópia das famílias do “b ao g” no 
caderno de caligrafia. / (Inglês): Pág. 30 – Hello Book e pág. 
113 –Hello Book. Instruções:  Pág. 30 - Pinte conforme a 

sequência; pág. 113 - Pinte as formas conforme legenda. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
INDICAÇÕES 2020 - 2º ANO AxBxC 

 
  

 

 
 

  

Teresina,  05/03/2020 - 5ª 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,  05/03/2020 - 5ª 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:  
     'Toda mulher tem no seu íntimo uma magia própria de fazer 
acontecer, de dar um jeito, de dar o peito, dar um colo, de 
fazer bem feito." Parabéns, Mulher!! 

 
INTERP. TEXTUAL:  Houve revisão de conteúdo / Estudar 
pelo roteiro de avaliações.   

REDAÇÃO:  Houve revisão de parágrafo / Estudar pelo 
roteiro de avaliações. 
MATEMÁTICA: Houve revisão dos conteúdos com atividades 
no livro / Estudar pelo roteiro de avaliações. 
INGLÊS:  Houve revisão do conteúdo “Shapes” - page 14  do 
Shine On Book /  Responder atividade  de revisão 
impressa. 

 

 IMPORTANTE:  
     'Toda mulher tem no seu íntimo uma magia própria de fazer 
acontecer, de dar um jeito, de dar o peito, dar um colo, de 
fazer bem feito." Parabéns, Mulher!! 

 
INTERP. TEXTUAL:  Houve revisão de conteúdo / Estudar 
pelo roteiro de avaliações.    

REDAÇÃO:  Houve revisão de parágrafo / Estudar pelo 
roteiro de avaliações. 
INGLÊS:  Houve revisão do conteúdo “Shapes” - page 14  do 
Shine On Book /  Responder atividade  de revisão 
impressa. 
MATEMÁTICA: Houve revisão dos conteúdos com atividades 
no livro / Estudar pelo roteiro de avaliações. 

 

 
 

 

 
 

  

Teresina,  05/03/2020 - 5ª 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:  
     'Toda mulher tem no seu íntimo uma magia própria de fazer 
acontecer, de dar um jeito, de dar o peito, dar um colo, de 

fazer bem feito." Parabéns, Mulher!! 
 

INTERP. TEXTUAL: Houve revisão de conteúdo / Estudar 
pelo roteiro de avaliações. 
ENSINO RELIGIOSO: Houve revisão de conteúdos e 
manuseio da Bíblia: Gênesis 12, 1-9  / Estudar pelo roteiro 
de avaliações / OBS: Trazer a Bíblia para a avaliação. 
REDAÇÃO: Houve revisão de parágrafo / Estudar pelo 
roteiro de avaliações. 
MATEMÁTICA: Houve revisão dos conteúdos com 
atividades no livro / Estudar pelo roteiro de avaliações. 
INGLÊS: Houve revisão do conteúdo “Shapes” - page 14  do 
Shine On Book /  Responder atividade  de revisão 
impressa. 
INFORMÁTICA: Houve leitura das págs. 16 e 17, “brincando 

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

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAÇÕES 2020 - 3º ANO AxBxC 
 



  

 

 
 

  

Teresina,  05/03/2020 - 5ª 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,  05/03/2020 - 5ª 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:  
     'Toda mulher tem no seu íntimo uma magia própria de fazer 

acontecer, de dar um jeito, de dar o peito, dar um colo, de 
fazer bem feito." Parabéns, Mulher!! 

 

GRAMÁTICA/ORTOG. E CALIGRAFIA: Foi exercitado 

ortografia e caligrafia: Encontros Consonantais - págs. 60 e 
61 do livro Zigue-Zague / Estudar pelo roteiro de 
avaliações. 
ARTE: Houve revisão de conteúdos / Estudar pelo roteiro 
de avaliações. 
GEOGRAFIA: Houve revisão do conteúdo Limites de 
Teresina / Estudar pelo roteiro de avaliações. 
EDUC. FÍSICA: Houve brincadeiras com brinquedos 
educativos trazidos pelos alunos / Comentar no seu 
caderno sobre o brinquedo que você achou mais 
interessante e como se brinca com ele. 
ENS. RELIGIOSO: Houve revisão de conteúdos / Estudar 
pelo roteiro de avaliações / OBS: Trazer a Bíblia para a 
avaliação.   
 

OBS:. Trazer a bata amanhã, 06/03, para a aula de 
Laboratório. 
 

 IMPORTANTE:  
     'Toda mulher tem no seu íntimo uma magia própria de fazer 
acontecer, de dar um jeito, de dar o peito, dar um colo, de 
fazer bem feito." Parabéns, Mulher!! 

 

INGLÊS: Revisamos o vocabulário presente na pág. 11 
(Questão 2) do Shine On Book e o conteúdo “Indefinite 
Articles”. / Responder atividade no caderno. 
GRAMÁTICA/ORTOG. E CALIGRAFIA: Foi exercitado 

ortografia e caligrafia: Encontros Consonantais - págs. 60 e 
61 do livro Zigue-Zague / Estudar pelo roteiro de 
avaliações. 
ENS. RELIGIOSO: Houve revisão de conteúdos / Estudar 
pelo roteiro de avaliações / OBS: Trazer a Bíblia para a 
avaliação.   
GEOGRAFIA: Houve revisão do conteúdo Limites de 
Teresina  / Estudar pelo roteiro de avaliações. 
EDUC. FÍSICA: Houve brincadeiras com brinquedos 
educativos trazidos pelos alunos / Comentar no seu 
caderno sobre o brinquedo que você achou mais 
interessante e como se brinca com ele. 
INFORMÁTICA: Houve introdução ao programa Excel e 

suas ferramentas – págs. 20 a 22 do livro. 
 

OBS:. Trazer a bata amanhã, 06/03, para a aula de 
Laboratório. 

 

 
 

 

 
 

  

Teresina,  05/03/2020 - 5ª 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:  
     'Toda mulher tem no seu íntimo uma magia própria de fazer 
acontecer, de dar um jeito, de dar o peito, dar um colo, de 

fazer bem feito." Parabéns, Mulher!! 
 

GRAMÁTICA/ORTOG. E CALIGRAFIA: Foi exercitado 

ortografia e caligrafia: Encontros Consonantais - págs. 60 e 
61 do livro Zigue-Zague / Estudar pelo roteiro de 
avaliações. 
GEOGRAFIA: Houve revisão de conteúdos / Estudar pelo 
roteiro de avaliações. 
INGLÊS: Revisamos o vocabulário presente na pág. 11 
(Questão 2) do Shine On Book e o conteúdo “Indefinite 
Articles”. / Responder atividade no caderno. 
ENS. RELIGIOSO: Houve revisão de conteúdos / Estudar 
pelo roteiro de avaliações / OBS: Trazer a Bíblia para a 
avaliação.   
EDUC. FÍSICA: Houve brincadeiras com brinquedos 
educativos trazidos pelos alunos / Comentar no seu 
caderno sobre o brinquedo que você achou mais 
interessante e como se brinca com ele. 
 

OBS:. Trazer a bata amanhã, 06/03, para a aula de 
Laboratório. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

INDICAÇÕES 2020 - 4º ANO AxBxC 
 



  

 

 
 

  

Teresina,  05/03/2020 - 5ª 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,  05/03/2020 - 5ª 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:  
     'Toda mulher tem no seu íntimo uma magia própria de fazer 

acontecer, de dar um jeito, de dar o peito, dar um colo, de 
fazer bem feito." Parabéns, Mulher!! 

 
CIÊNCIAS: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
Estudar pelo roteiro de  avaliações. 
ARTE: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
Estudar pelo roteiro de  avaliações. 
INFORMÁTICA:  Houve  continuação  do estudo de Excel, 

inserir dados na tabela. 
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. 
ORTOG. X CALIGRAFIA: Houve momento tira-dúvidas em 
sala como forma de revisar os conteúdos /  Estudar 
revisando as págs. 54 e 55 do livro de Caligrafia e págs. 
42, 43, 48 e 49 da Gramática. 

 

 IMPORTANTE:  
     'Toda mulher tem no seu íntimo uma magia própria de fazer 

acontecer, de dar um jeito, de dar o peito, dar um colo, de 
fazer bem feito." Parabéns, Mulher!! 
 
 

HISTÓRIA: Houve autocorreção de atividade impressa e 
revisão dos assuntos vistos em aulas anteriores /  Estudar 
pelo  roteiro de avaliações. 
ENS. RELIGIOSO: Houve revisão de conteúdos estudados / 
Estudar pelo roteiro de avaliações / OBS: Trazer a Bíblia 
para a avaliação.  
CIÊNCIAS: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
Estudar pelo roteiro de  avaliações. 
ORTOG. X CALIGRAFIA: Houve momento tira-dúvidas em 
sala como forma de revisar os conteúdos /  Estudar 
revisando as págs. 54 e 55 do livro de Caligrafia e págs. 
42, 43, 48 e 49 da Gramática. 
INFORMÁTICA: Houve  continuação  do estudo de Excel, 
inserir dados na tabela. 
ARTE: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
Estudar pelo roteiro de  avaliações.   
 

 
 

 

 
 

  

Teresina,  05/03/2020 - 5ª 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:  
     'Toda mulher tem no seu íntimo uma magia própria de fazer 
acontecer, de dar um jeito, de dar o peito, dar um colo, de 
fazer bem feito." Parabéns, Mulher!! 
 
 
 

 

INGLÊS: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos / 
Responder págs. 137 e 138  do livro / Estudar Unit 1 ( 
págs. 08 a 19) e as atividades do caderno. 
MATEMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
Estudar pelo roteiro de  avaliações. 
HISTÓRIA: Houve autocorreção de atividade impressa e 
revisão dos assuntos vistos em aulas anteriores /  Estudar 
pelo  roteiro de avaliações. 
CIÊNCIAS /(LAB.) :  Houve autocorreção e revisão dos 
conteúdos. / 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. 
INFORMÁTICA:  Houve  continuação  do estudo de Excel, 
inserir dados na tabela. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICAÇÕES 2020 - 5º ANO AxBxC 
 

 



  

 

 
 

  

Teresina,  05/03/2020 - 5ª 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,  05/03/2020 - 5ª 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:  
     'Toda mulher tem no seu íntimo uma magia própria de fazer 

acontecer, de dar um jeito, de dar o peito, dar um colo, de 
fazer bem feito." Parabéns, Mulher!! 

 
INTERP.  TEXTUAL:  Houve autocorreção de atividades 
anteriores e leitura interativa das págs. 30 a 32 do livro / 
Estudar pelo roteiro de avaliações. 
HISTÓRIA: Houve autocorreção de atividades do livro e 
revisão dos conteúdos estudados / Estudar revisando as 
unidade 1 e 2- “Cultura, tempo e calendário e Cidadania: 
passado e presente”. 
MATEMÁTICA: 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. 
 

 IMPORTANTE:  
     'Toda mulher tem no seu íntimo uma magia própria de fazer 

acontecer, de dar um jeito, de dar o peito, dar um colo, de 
fazer bem feito." Parabéns, Mulher!! 
 

FILOSOFIA: Houve mapa resumo dos conteúdos estudados / 
Responder atividade no caderno.   
GRAMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos 
vistos nas aulas / Estudar pelo roteiro de avaliações. 
INTERP. TEXTUAL: Houve autocorreção de atividades 
anteriores e leitura interativa das págs. 30 a 32 do livro / 
Estudar pelo roteiro de avaliações. 
CIÊNCIAS: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos. / 
Estudar pelo roteiro de avaliações. 
MATEMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos 
/ Responder págs. 93 a 96 do livro e págs. 22 a 25 do 
caderno de atividades que acompanha o livro. 
 

 
 

 

 

 
 

  

Teresina,  05/03/2020 - 5ª 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:  
     'Toda mulher tem no seu íntimo uma magia própria de fazer 
acontecer, de dar um jeito, de dar o peito, dar um colo, de 
fazer bem feito." Parabéns, Mulher!! 
      

ENS. RELIGIOSO: Houve revisão de conteúdos estudados / 
Estudar pelo roteiro de avaliações / OBS: Trazer a Bíblia 
para a avaliação.  
HISTÓRIA: Houve autocorreção de atividades do livro e 
revisão dos conteúdos estudados / Estudar revisando as 
unidade 1 e 2- “Cultura, tempo e calendário e Cidadania: 
passado e presente”. 
INGLÊS: Houve autocorreção e revisão de conteúdos / 
Responder pág. 161 do livro. 
GRAMÁTICA: Houve autocorreção e revisão dos conteúdos 
vistos nas aulas / 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. 


