
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 24 de agosto de 2020. 

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

 Aluno (a): _____________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português – Hora de organizar. 

-Apostila de matemática – Espaços e medidas. 

-Apostila de geografia – O lugar onde moramos. 

 

Atividades de português. 

-Fazer os exercícios das páginas 51 e 52 da apostila de português. 

 

Atividades de matemática. 

-Fazer os exercícios das páginas 53 e 54 da apostila de matemática. 

 

Atividades de geografia. 

-Fazer os exercícios das páginas 165, 167 e 169 da apostila de geografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 21/08. 

-Atividades de português: 

-Com a ajuda de um adulto, acompanhe a leitura da página 48 da apostila 

de português. 

-Página 49: 

Exercício 1) Hora, menino, menina, ano, história, compartimento, cão. 

Exercício 2) Caio ganhou um gato. 

                      Francisco tem quatro peixes. 

Exercício 3) Resposta pessoal. 

Exercício 4) Encarte 1 da página 201. 

-Página 50: 

Exercício 1) Pintar de verde as palavras iniciadas com a letra d e de azul as 

palavras iniciadas com a letra t. 

Exercício 2) Palavras iniciadas com a letra d: diretora, dez, dono, dócil. 

                      Palavras iniciadas com a letra t: também, telefone, tamanho, 

treinamento. 

Exercício 3) A) corda                   D) modo 

                     B) quadro                 E) domar 

                     C) radinho                F) seda 

Exercício 4) dado, tatu, tomate, dominó. 

 

-Atividades de matemática: 

-Apostila de matemática página 51: 

Exercício 3 e 4) Respostas pessoais. 

Exercício 5) Resposta pessoal. 

-Página 52: 

Exercício 1)   Desenhar, para cada comando do quadro, uma seta 

indicando a direção que deve ser seguida. 



  

Exercício 2) Ligar: imagem do pé no pé, imagem do palmo no palmo, 

imagem do passo no passo. 

Exercício 3) Ligar: Centímetro – Serve para medir objetos pequenos. 

                                 Metro – Muito utilizado em construções. 

                                 Quilômetro – Serve para medir distância entre cidades. 

 

-Atividades de artes: 

-Apostila de artes página 11: 

Exercício 4) 1 – verde, 2 – cinza, 3 – rosa, 4 – amarelo, 5 – vermelho, 6 – 

alaranjado. 

Exercício 5) Resposta pessoal. 

 


