
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 28 de maio de 2020. 

Professora: Daiana Navarro Emergente Panice.  Série: 1º ano B. 

 Aluno (a): _____________________________________________________ 

 

Conteúdos Trabalhados: 

-Apostila de português – Sentidos do texto. 

-Apostila de matemática – Sólidos geométricos. 

-Apostila de geografia – Construindo moradias. 

 

Atividades de português. 

-Apostila de português página 44: leitura do poema. 

-Fazer os exercícios das páginas 45 e 46 da apostila de português. 

 

Atividades de matemática. 

-Fazer os exercícios das páginas 43,44 e 45 da apostila de matemática. 

 

Atividades de geografia. 

-Apostila de geografia páginas 170 e 171: atividades orais. 

Responder oralmente as perguntas do vasculhando idéias, observando a 

ilustração e identificando que se trata da construção de uma casa, para a 

qual se empregam vários profissionais. 

-Fazer os exercícios das páginas 172 e 173 da apostila de geografia. 

 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 27/05/2020. 

-Atividades de português: 

-Página 40: leitura. 

-Página 41: 

Exercício 1) -Pintar o primeiro espaço da página 40 de verde. 

-Pintar o segundo espaço da página 40 de azul. 

-Pintar o último espaço da página 40 de vermelho. 

Exercício 2) A) 10:00. 

B) Ele avisou que levaria mais duas pessoas: sua esposa e seu 

outro neto. 

Exercício 3) Bate-papo. 

A) O avô utilizou um celular para fazer a ligação, por isso é provável 

que ele tenha acessado o número para o qual ligou na agenda 

eletrônica do aparelho. 

B) Sim. Mensagens eletrônicas, e-mails ou cartas. 

C) Para saber notícias e conversar sobre diversos assuntos. Também 

podemos usar o telefone para marcar compromissos. 

Exercício 4) Resposta pessoal. 

Exercício 5) Alô. 

Exercício 6) As pessoas se comunicavam através de cartas. 

-Página 42: 

Exercício 1) Circular a segunda imagem. 

Exercício 2) Gabriel Pereira. 

                      Gabriela Santos (neta) 

                      Gustavo Carvalho 

                      Helen Souza 

                      Helena Martins 

   



Exercício 3) Resposta pessoal. 

Exercício 4) Resposta pessoal. 

Exercício 5) Organizar os nomes do exercício anterior em ordem 

alfabética. 

 

-Atividades de matemática:  

-Página 40: 

Exercício 1) Triângulo, retângulo e círculo. 

Exercício 2) Desenhar o telhado da casa. 

-Página 41: 

Exercício 3) Este mostra profundidade; o outro, não. 

Exercício 4) Resposta pessoal. 

-Página 42: 

Exercício 5) Marcar com um x a figura da direita. Porque tem 

profundidade. 

 

-Atividades de ciências: 

-Apostila de ciências páginas 112 e 113: atividades orais. 

Responder oralmente as perguntas do vasculhando idéias obtendo um 

conhecimento prévio sobre mistura de cores. 

-Página 114: 

Exercício 1) Vermelho + Azul = Roxo. 

                      Vermelho + Roxo = Vermelho arroxeado. 

                      Vermelho + Preto = Vermelho escuro. 

                      Vermelho + Branco = Rosa. 

-Página 115: 

Resposta pessoal. 


