
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 25 de agosto de 2020. 

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

 Aluno (a): ______________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português – Singular e plural, anúncio classificado. 

-Apostila de matemática – Espaços e medidas, figuras geométricas. 

-Apostila de ciências – Húmus de minhoca, abrigo. 

-Apostila de artes – Cores chapadas. 

 

Atividades de português. 

-Fazer os exercícios da página 53 da apostila de português. 

 

Atividades de matemática. 

-Fazer os exercícios das páginas 55 e 58 da apostila de matemática. 

 

Atividades de ciências. 

-Com a ajuda de um adulto, acompanhe a leitura da página 114 da 

apostila de ciências. 

-Fazer os exercícios das páginas 115 e 116 da apostila de ciências. 

  

Atividade de artes. 

-Fazer o que se pede na página 12 da apostila de artes.  

-Caso não tenha em casa folha de sulfite e tinta guache, pode ser feita a 

atividade de artes no caderno de desenho e usar lápis de cor. 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 24/08. 

-Atividades de português: 

-Apostila de português página 51: 

Exercício 1) Ligar: Anúncio classificado – Avisar que algo está sendo 

oferecido ou procurado. 

                                Notícia – Transmitir informação sobre um 

acontecimento. 

Exercício 2) A) radinho    B) ratinho    C) tomar    D) domar 

Exercício 3) A) Ele conseguiu pegar o ratinho. 

-Página 52:  

B) Elas ouvem música no radinho de pilha. 

C) No verão, ela costuma tomar muita água. 

D) Eles precisam ter coragem para domar cavalos selvagens. 

Exercício 4) Circular: dicas, notícias, bonés, alunos, anúncios, cachorros, 

leões, televisões, canais. 

 

-Atividades de matemática: 

-Apostila de matemática página 53:  

Exercício 1) direita, em frente, esquerda 

-Página 54: 

Exercício 2) Resposta pessoal. 

Exercício 3) Resposta pessoal. 

 

-Atividades de geografia: 

-Apostila de geografia página 165: 

Exercício 1) Resposta pessoal. 

 



-Página 167: respostas pessoais. 

-Página 169: pintar de acordo com a legenda e descobrir onde está a 

escola – o único prédio sem referência na legenda. Quando descobrir, 

pintar de roxo. 

 

 


