
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 04 de junho de 2020. 

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

 Aluno (a): ______________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português – Ordem alfabética, encontro consonantal. 

-Apostila de matemática – Tipo de moradia, sólidos geométricos. 

-Apostila de geografia – Os profissionais que constroem casas. 

 

 

Atividades de português. 

-Fazer o exercício 1 da página 50 da apostila de português. 

-Fazer os exercícios 2 e 3 da página 51 da apostila de português. 

 

Atividades de matemática. 

-Fazer os exercícios das páginas 54 e 55 da apostila de matemática. 

 

Atividades de geografia. 

-Apostila de geografia páginas 174 e 175: atividades orais. 

Observar as figuras e conhecer alguns profissionais especializados na 

construção de moradias. 

-Fazer o exercício 1 da página 176 da apostila de geografia. 

 

 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 03/06/2020. 

-Atividades de português: 

-No caderno de linguagem: 

-Faça a letra m minúscula e maiúscula. 

-Faça a família silábica: ma – me – mi – mo – mu – mão. 

-Pesquise, recorte e cole palavrinhas que começam com a letra m. 

 

-Atividades de matemática: 

-Apostila de matemática página 52: 

Exercício 1) Resposta pessoal. 

Exercício 2) Tanto a forma quanto as dimensões das moradias podem 

alterar a quantidade de pessoas que podem morar nelas.  

Exercício 3) São figuras que fazem parte do nosso cotidiano. 

Exercício 4) Ligar cada figura plana a uma das faces de cada sólido 

geométrico. 

-Página 53: 

Exercício5) Sim. 

Exercício 6) Sim. 

Exercício 7) Círculo. 

 

-Atividades de história: 

-Apostila de história página 114 e 115: Atividades orais. 

Explorar a linha do tempo, identificando alguns exemplos de roupas ao 

longo da história. 

-Página 116: 

Exercício 1) A) Coletes. 

B) Resposta pessoal. 



C) Resposta pessoal. 

D) Antigamente, a escrita seguia normas diferentes. 

Exercício 2) Pesquisa, recorte e colagem de imagens que mostram o uso 

de coletes hoje em dia. 


