
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 15 de maio de 2020. 

Professora: Daiana Navarro Emergente Panice.    Série: 1ºAno B. 

 Aluno (a): ____________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

 

-Atividades de português – Sinais de pontuação. 

-Atividades de matemática – Numerais ordinais. 

-Atividades de história – Minha história. 

 

Atividades de português: 

-Fazer os exercícios das páginas 20, 21 e 22 da apostila de português. 

 

Atividades de matemática: 

- Fazer os exercícios das páginas 21 e 22 da apostila de matemática. 

 

 

Atividades de história: 

-Apostila de história páginas 98 e 99 – Atividades orais: 

Responder oralmente as perguntas do vasculhando idéias com a proposta 

de observação da fotografia, tirada na primeira metade do século xx, com 

o objetivo de iniciar uma reflexão a respeito das transformações que as 

famílias e as estruturas familiares passaram ao longo do tempo. 

-Fazer o que se pede na página 100 da apostila de história, usando o 

encarte solicitado. 

-Fazer o exercício 1 da apostila de geografia da página 101. 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 14/05/2020.  

-Atividades de português:  

-Apostila de português página 17: 

Exercício 5) Resposta pessoal. 

Exercício 6) Resposta pessoal. 

Exercício 7) Resposta pessoal. 

Exercício 8) Resposta pessoal. 

-Página 18: 

Exercício 1) (x) Fazer um pedido. 

Exercício 2) Fazer um desenho sobre o solicitado. 

-Página 19: 

Exercício 3) Pintar a segunda cena. 

Exercício 4)  

A) O bilhete foi escrito pelos alunos do 1º ano B. 

B) O bilhete foi escrito para os alunos do 2º ano A. 

Exercício 5) Na sala de aula da turma do 2º ano A. 

Exercício 6) Obrigado. 

Exercício 7) Bate – papo. 

 

-Atividades de matemática: 

-Apostila de matemática página 18: 

Exercício 1) Não. 

Exercício 2) A Terra. 

Exercício 3) 8º. 

-Página 19: 

Exercício 4) Ligar: 

Terra – 3 



Netuno – 8 

Vênus – 2 

Urano – 7 

Marte – 4 

Júpiter – 5 

Mercúrio – 1 

Saturno – 6 

Numerais ordinais. 

Exercício 1) Resposta pessoal. 

Exercício 2) Bate – papo. 

-Página 20: 

Exercício 3) 

1º Primeiro lugar – verde. 

2º Segundo lugar – vermelho. 

3º Terceiro lugar – amarelo 

4º Quarto lugar – azul. 

5º Quinto lugar – laranja. 

6º Sexto lugar – preto. 

 

-Atividades de geografia: 

-Páginas 156 e 157 da apostila de geografia (apresentação do capítulo): 

atividade oral. Responder oralmente as perguntas do vasculhando idéias 

observando diferentes tipos de moradias nas imagens. 

-Página 158: 

Exercício 1) Resposta pessoal. 

-Páginas 160 e 161: 

Recortar as imagens do encarte 1 e colar nos espaços correspondentes. 


