
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 16 de junho de 2020. 

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

 Aluno (a): _____________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português – Sentidos do texto. Trilhas da linguagem. 

-Caderno de caligrafia – Letra p, família silábica. 

-Apostila de matemática – Decomposição de números. 

-Apostila de ciências – Cores primárias, secundárias e neutras. Cores quentes 

e frias. 

 

 

Atividades de português. 

-Fazer os exercícios das páginas 61 e 62 da apostila de português. 

-No caderno de caligrafia: 

-Faça a letra p maiúscula e minúscula. 

P   P   P   P   P   P    

p   p   p   p   p   p 

-Faça a família silábica. 

Pa – Pe – Pi – Po – Pu. 

pa – pe – pi – po – pu – pão. 

 

Atividades de matemática. 

-Fazer os exercícios das páginas 66 e 67 da apostila de matemática. 

 

Atividades de ciências. 

-Fazer os exercícios das páginas 124 e 125 da apostila de ciências. 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 15/06/2020. 

-Atividades de matemática: 

-Apostila de matemática página 65:  

Exercício 1: Foi possível escrever de 10 maneiras diferentes. 

 

-Atividades de português: 

-Apostila de português página 59: Leitura. 

-Página 60:  

Exercício 1) (x) Porque a menina gostava do sabiá, que fugiu. 

Exercício 2) Resposta pessoal. 

Exercício 3) Circular a imagem do abacate. 

 

-Atividades de geografia: 

-Apostila de geografia página 180:  

Arquiteto(a) – Projeta a edificação a ser construída. 

Eletricista – Cuida da instalação da parte elétrica da construção, como fios 

elétricos e tomadas. 

Carpinteiro(a) – Cuida de toda a parte da construção em que se usa 

madeira. 

Pedreiro(a) – Constrói as edificações, com pedras, tijolos, cimento, 

azulejos etc. 

Encanador(a) – Instala os canos e as torneiras por onde a água passa. 

Pintor(a) – Pinta as paredes, o teto, os muros, os portões etc. 

-Página 181:  

Exercício 1)  

(F) As casas são construídas sempre por uma pessoa que desempenha 

todas as profissões. 



(F) Para construir uma casa, não é preciso contratar profissionais 

específicos. 

(V) A construção de uma casa geralmente envolve muitos profissionais. 

(F) Para construir edifícios, não é preciso contratar carpinteiros. 

(V) A maioria das casas conta com portas e janelas. 

Exercício 2) Pintor, pedreiro, arquiteto, carpinteiro e encanador. 

-Página 182 e 183: Encontrar o caminho correto do João – De - Barro. 


