
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 10 de julho de 2020. 

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

 Aluno (a): ______________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português – Trilhas da linguagem. 

-Apostila de matemática – Horas. 

-apostila de geografia – Representação dos espaços. 

 

Atividades de português. 

-Fazer os exercícios da página 90 da apostila de português. 

 

Atividades de matemática. 

-Fazer os exercícios das páginas 88 e 89 da apostila de matemática. 

 

Atividades de geografia. 

-Fazer os exercícios das páginas 196 e 197 da apostila de geografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 09/07. 

-Atividades de português: 

-Apostila de português página 88: oralização. 

-Página 89: Exercício 9)  

(x) Título do filme.                 (x) País de produção. 

(x) Ano de produção.            (x) Classificação indicativa. 

Exercício 10) Circular: 

TROLLS 

CEGONHAS – A HISTÓRIA QUE NÃO TE CONTARAM 

-No caderno de linguagem: 

Leia e copie as palavras. 

tapete – tatu – titia – tijolo – tomate – lata – batata – batida – bota – 

botina – tua – tubo – tudo – rato – pato. 

 

-Atividades de matemática: 

-Apostila de matemática página 86:  

Exercício 4)  

A) 6h, 5h, 4h, 3h, 2h, 1h, 12h, 11h, 10h, 9h, 8h, 7h 

1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h 

B) A tarde e a manhã. 

C) A noite e a madrugada. 

D) Duas vezes, exceto o 12h. 

-Página 87: 

Exercício 5) 12. 

Exercício 6) Representa metade de um dia. 

Exercício 7) Desenhar o ponteiro das horas marcando 12h. 

Exercício 8) A madrugada e a manhã ou a tarde e a noite. 



Exercício 9) A tarde e a noite ou a madrugada e a manhã. 

 

-Atividades de ciências: 

-Apostila de ciências página 134: 

Exercício 1) 3 – 2  

                     4 – 1 

Exercício 2) Matéria – prima, produtos 

-Página 135: 

Exercício 1) Resposta pessoal. 

Exercício 2) A) algodão                B) areia              C) leite 

-Página 136: 

                     D) couro                    E) cacau 

Exercício 3) cenoura x         goiaba x               leite x             argila x  

                                                Feijão x  

Exercício 4)  

A) Matéria - prima. 

B) Produto industrializado. 

C) A indústria é um dos locais em que ocorrem as transformações das 

matérias – primas em produtos usados no dia a dia. 

-Página 137: Resposta pessoal. 


