
                          COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
                          ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
                             
                            Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 
                                   CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul – Paraná 

 

Atividades referente ao dia 23/06/2020____ Terça-feira 

Matemática: Conteúdo: Papel e calculadora para quê? ___ Unidade 3 

Apostila páginas 68 e 69. 

 

Geografia: Conteúdo: Quantos somos? _____ Unidade 3 

Ler a 195. 

 Pular 196 e 197 pois vamos fazer juntos. 

Responder a 198, 199,200 e 201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a)                           COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
b)                           ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. 
c)                              
d)                             Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 
e)                                    CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul – Paraná 

 

Correção das atividades do dia 22/06/2020____ Segunda-feira 

1) Arme e resolva as divisões. 

a) 55 : 9=  6 resto 1 

b) 291 : 9=  32 resto 3 

c) 85 : 3= 28 resto 1 

d) 580 : 8= 72 resto 4 

e) 465 : 6=  77 resto 3 

f) 984 : 24= 41 

g) 180 : 60= 3 

h) 2873 : 13=  221 

i) 885 : 42=21 resto 3 

j) 4453 : 53 = 84 resto 1 

k) 768: 24= 32 

l) 5928 :52= 114 



Português 
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2)  

                  

 

3) Sugestões: dragões, cavaleiros, bruxas, animais falantes etc. 

 

Página 71 

4) “A casa que a gente ficou lá tinha um sótão, que não era bem um sótão, é mais uma água-

furtada. Não tinha escada. Cada vez que meu avô subia lá, ele punha aquela escada de 

pintor. Ele subia lá, botava aquela tampinha...” 

 

5) (X) Ela aceitou participar da entrevista acreditando que... 

 

6) “Vamos... Não... Talvez... Melhor amanhã.” Reticências indicando pausas na língua falada; 

hesitação, dúvida do falante. 

 

“Hoje é dia de... entrevista!”; Reticências destacando a informação que vem na sequência. 

 

7) Resposta pessoal. 

8)  Resposta pessoal. 

 

 



História 
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1) a) Resposta pessoal. 

b) Resposta pessoal. 

c) Os patrimônios têm elementos que revelam acontecimentos, fatos ocorridos no decorrer 

da humanidade e o modo de viver, de pensar, de fazer, de se expressar dos seres 

humanos em determinado lugar e tempo. 

 

d) Os patrimônios têm elementos que contribuem para que as pessoas conheçam o seu 

passado, assim como o passado da humanidade, identifiquem-se com grupos sociais e, 

assim, construam a sua identidade cultural, respeitando a diversidade cultural existente no 

mundo. 
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Respostas pessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


