
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 06 de Agosto de 2020. 

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

 Aluno (a): ______________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português – Tipos de letras. 

-Caderno de linguagem – Leitura e escrita. 

-Apostila de matemática – Adição e subtração. 

-Apostila de geografia – A nossa vizinhança. 

 

Atividades de português. 

-Fazer os exercícios da página 24 da apostila de português. 

-No caderno de linguagem: 

Leias as palavras abaixo e depois reescreva-as em letra cursiva. 

zebu                              azedo                            dezena 

zoeira                            azeite                            dúzia 

zunido                           azeitona                        vazio 

beleza                            gazeta                           buzina 

moleza                           azulado                         juízo 

 

Atividades de matemática. 

-Fazer os exercícios das páginas 26 e 27 da apostila de matemática. 

 

Atividades de geografia. 

Fazer os exercícios das páginas 151, 152 e 154 da apostila de geografia. 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 05/08 

-Atividades de português: 

-Página 23: 

 Exercício 1) A     a    A    a   

                       K     k    K     k 

                       J      j      J    j 

                      M    m     M  m 

                       F      f    F   f 

Exercício 2) (x) maiúsculas e minúsculas de imprensa. 

Exercício 3) 

 A venda de Seu Chico tem de tudo: 

desde renda até penico. 

Tem arroz, feijão, carne de sol, 

bota para peão, lençol, semente de girassol. 

Tem agulha e linha, milho para galinha, 

panela de barro, unguento para catarro, 

folhinha, mala para viagem. 

Tem tudo quanto é bobagem. 

Tem até dicionário de rima! 

 

-Atividades de matemática: 

-Página 22: 

Caranguejo: pintar 22 quadrinhos. 

 Onça: pintar 18 quadrinhos. 

Lobo: pintar 12 quadrinhos. 

Arara: pintar 7 quadrinhos. 



-Página 23: 

A) Há 5 araras a menos que lobos. 

B) 12 – 7 = 5 

C) 22 + 12 = 34 

D) 22 – 12 = 10 

E) 12 + 7 = 19 

 

-Atividades de ciências: 

-Página 96: 

Exercício 1) Bate-papo. 

- Página 97:  

Exercício 2)  

Presença de plantas, pouca quantidade de pedras. 

Muita presença de pedras. 

Cor avermelhada, presença de pedras. 

Cor amarelada, muita presença de pedras. 

Presença de plantas, pouca quantidade de pedras. 

 

 


