
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 18 de maio de 2020. 

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

 Aluno (a): ______________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

 

-Apostila de português – Correspondência. 

-Apostila de matemática – Somas com dezenas e unidades. 

-Apostila de história – Atividades em família. 

 

 

Atividades de português. 

 

-Fazer a leitura da página 23. 

-Fazer os exercícios das páginas 24 e 25 da apostila de português. 

 

Atividades de matemática. 

 

-Fazer os exercícios das páginas 23 e 24 da apostila de matemática. 

-Fazer somente o exercício 5 da página 25 da apostila de matemática. 

 

Atividades de história. 

 

-Fazer os exercícios das páginas 102 e 103 da apostila de história. 

-Fazer o que se pede na página 104 da apostila de história. 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 15/05/2020. 

-Atividades de português: 

Apostila de português página 20: 

 Exercício 1) Circular: , ! ? , . 

Exercício 2) , ! ? . 

Página 21: 

Exercício 3) Circular a última figura. 

Exercício 4) O ponto de interrogação é usado em frases interrogativas, 
indicando uma pergunta. 

Exercício 5) Resposta pessoal. 

Página 22: 

Exercício 6) (x) Separar a pessoa com quem se fala na frase. 

Exercício 7) O ponto final indica final de frase ou de um texto. 

 

-Atividades de matemática: 

Apostila de matemática página 21: 

Exercício 1) Preencher as colunas de forma adequada. 

Palavras: 

Primeiro 

Segundo  

Terceiro 

 Quarto 

 Quinto 

 Sexto 

 7º 

8º 

9º 

Décimo 



 Vigésimo 

30º 

40º 

50º 

-Página 22: 

Exercício 4) 1º ano. 

Exercício 5) O último ano do ensino fundamental é o 9º ano. 

Exercício 6) 2º ano, 3º ano, 4º ano e 5º ano. 

Exercício 7) Resposta pessoal. 

 

-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. 

-Página 100: 

Fazer o que se pede usando o encarte solicitado. 

-Página 101: 

Exercício 1) Desenhar você e seus ascendentes. 

 

 


