
INDICAÇÕES  2020 - 6º ANO AxB 
 

  

Teresina,  05/03/2020 - 5ª Feira 
6º 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 
6º 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!! 
 

Houve aplicação das avaliações de ÁLGEBRA e 
ESPANHOL. 

Estudar para as avaliações de amanhã (06.03), de 
INGLÊS e 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!! 
 

Houve aplicação das avaliações de ÁLGEBRA e 
ESPANHOL. 

Estudar para as avaliações de amanhã (06.03), de 
INGLÊS e GRAMÁTICA. 

 

 
INDICAÇÕES  2020 - 7º ANO AxB 

 

  

Teresina,  05/03/2020 - 5ª Feira 
7º 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 
7º 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!! 
 

Houve aplicação das avaliações de ÁLGEBRA e 
ESPANHOL. 

Estudar para as avaliações de amanhã (06.03), de 
INGLÊS e 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!! 
 

Houve aplicação das avaliações de ÁLGEBRA e 
ESPANHOL. 

Estudar para as avaliações de amanhã (06.03), de 
INGLÊS e GRAMÁTICA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INDICAÇÕES  2020 - 8º ANO AxB 

 

  

Teresina,  05/03/2020 - 5ª Feira 
8º 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 
8º 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!! 
 

Houve aplicação das avaliações de GEOMETRIA e 
GRAMÁTICA 

Estudar para as avaliações de amanhã (06.03), de 
FÍSICA e GEOGRAFIA. 

 

 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!! 
 

Houve aplicação das avaliações de GEOMETRIA e 
GRAMÁTICA 

Estudar para as avaliações de amanhã (06.03), de 
FÍSICA e GEOGRAFIA. 
 

 
INDICAÇÕES  2020 - 9º ANO AxB 

 

  

Teresina,  05/03/2020 - 5ª Feira 
9º 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 
9º 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!! 
 

FÍSICA: Estudar as ondas, o som e a luz (págs 32 a 47) e 

responder pág 47 (q. 1 a 4). 
GEOGRAFIA: Estudar págs 56 a 61 e responder págs 161 a 

163 – Atividades complementares. 
INGLÊS: Estudar e responder pág 29. 
REDAÇÃO: Estudar pelo roteiro e fazer a proposta de 

trabalho das págs 72 e 73 do livro 01 de língua portuguesa. 
 

TARDE 

Haverá Laboratório de Redação no horário de 15h30 às 17h10. 
 

ATENÇÃO 
Acontecerá nesse sábado (07/03) aplicação da  

1ª Avaliação Parcial no horário de 7h30 às 11h30. 
 

 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: Estudar e concluir as págs 28 e 29. 
ENS. RELIGIOSO: Estudar e redigir sobre a importância da 

morte de Jesus para a humidade. / Trazer a Bíblia para próxima 
aula. 
FÍSICA: Estudar as ondas, o som e a luz (págs 32 a 47) e 

responder pág 47 (q. 1 a 4). 
REDAÇÃO: Estudar pelo roteiro e fazer a proposta de 

trabalho das págs 72 e 73 do livro 01 de língua portuguesa. 
GEOGRAFIA: Estudar págs 56 a 61 e responder págs 161 a 

163 – Atividades complementares. 
 

TARDE 

Haverá Laboratório de Redação no horário de 17h10 às 18h50. 
 

ATENÇÃO 
Acontecerá nesse sábado (07/03) aplicação da  

1ª Avaliação Parcial no horário de 7h30 às 11h30. 
 

 


