
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 30 de Julho de 2020. 

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

 Aluno (a): ______________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português – Para que servem as placas. 

-Apostila de matemática – Contar e brincar. 

-Apostila de geografia – Minha vizinhança. 

 

 

Atividades de português. 

-Fazer os exercícios das páginas 16 e 17 da apostila de português. 

 

Atividades de matemática. 

-Fazer os exercícios das páginas 16 e 17 da apostila de matemática. 

 

Atividades de geografia. 

-Fazer o exercício da página 150 da apostila de geografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 29/07. 

-Atividades de português: 

-No caderno de linguagem: 

Leia e copie as palavras abaixo: 

lixa                                             puxo                                 caixa 

lixo                                             peixe                                 faixa 

luxo                                            feixe                                  baixa 

roxa                                           mexe                                 abaixa 

coxa                                           remexe                             ameixa 

 

-Atividades de ciências: 

-Página 148: 

Recortar e colar imagens de objetos de lixo orgânico. 

-Página 150: 

Recortar as ilustrações do encarte da página 175 de ciências e colar nos 

locais onde considerar correto. 

-Página 151:  

Jornal – azul                                   garrafa de vidro de medicamentos - verde 

Revistas – azul                               páginas de caderno velho - azul 

Molas de sofá – amarelo             copos descartáveis - vermelho 

Saco de pães – azul                       cacos de vidro - verde 

Saco de lixo – vermelho               parafusos enferrujados - amarelo 

Papel-alumínio – amarelo            arroz queimado - marrom 

Pétalas de flores – marrom          fruta estragada - marrom 

Lata de atum vazia – amarelo      envelope de carta – azul 

-Página 152: 

Fita crepe - não reciclável. 



Papel de carta – reciclável. 

Lata de tinta - não reciclável. 

Embalagens metalizadas - não reciclável. 

Vidro de lâmpada de led - não reciclável. 

Garrafa de refrigerante - reciclável. 

Isopor - não reciclável. 

Espelhos - não reciclável. 

Copo de requeijão - reciclável. 

Cabos de panela feitos de madeira - não reciclável. 

Fotografia - não reciclável. 

Espoja de aço - não reciclável. 

Etiquetas adesivas - não reciclável. 

Pilhas - não reciclável. 

 

-Atividades de valores e princípios: 

-Página 29: 

Pintar a primeira, terceira, quarta e quinta ilustrações. 

-Página 32: 

Desenhar uma expressão feliz. 

 


