
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 31 de agosto de 2020. 

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

 Aluno (a): _____________________________________________________ 

 

-Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de matemática – Figuras geométricas. 

-Apostila de ciências – Solo e vida. 

 

 

Atividades de matemática. 

-Fazer os exercícios da página 65 da apostila de matemática. 

 

Atividades de ciências. 

-Fazer os exercícios das páginas 117, 118 e 119 da apostila de ciências. 

 

 

 

 

 

 

 

Observação:  

O trabalho abaixo pode ser impresso ou feito nas folhas de anotações no final 

da apostila. 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 31 de agosto de 2020. 

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

 Aluno (a): ____________________________________________________ 

3ºBimestre. Português. 

 

1-Circule as palavras que estão no diminutivo: 

 

BEIJINHO            CASA           PRINCESINHA            PEZINHO 

 

NARIGÃO            OLHINHO              OLHO                 BOLA 

 

2- Marque x nas palavras que estão no aumentativo: 

(   ) BOLÃO                     (   ) NARIGÃO                (   ) PRINCESA 

(   ) PÉ                             (   ) PEZÃO                    (   ) CABELÃO 

 

3- Faça o alfabeto maiúsculo em letra cursiva: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4- Passe as palavras abaixo para a letra cursiva: 

Bola:_________________            Lua:_________________ 

Casa:________________             Sapo:________________ 

 

5- Passe as palavras abaixo para o plural: 

DICA:__________________________ 

ALUNO:________________________ 

ALUNA:________________________ 

BONÉ:_________________________ 



6- Escreva o nome das figuras abaixo: 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 28/08. 

-Atividades de português: 

-Apostila português página 60: 

Exercício 3) Circular a última alternativa. 

Exercício 4) E se o asteroide que mudou para sempre a vida na terra não 

tivesse atingido o planeta e os dinossauros gigantes nunca tivessem sido 

extintos? 

Exercício 5) Resposta pessoal. 

-Página 61: 

Exercício 6) Procurando Dory. 

Exercício 7) A) (x) um desenho animado. 

B) (x) dublada 

C) (x) Não 

-Página 62: 

Exercício 8) Peixes e um polvo. 

Exercício 9) Circular a segunda alternativa. 

Exercício 10) Resposta pessoal. 

Exercício 11) Resposta pessoal. 

 

-Atividades de artes: 

-Apostila de artes página 14: pintar as frutas com cores diferentes das 

naturais. 

-Página 15: 

A) De vermelho. 

B) Resposta pessoal. 

-Página 16:  

C) Resposta pessoal. 



-Atividades de valores e princípios: 

-Apostila de valores e princípios página 42 e 43: com a ajuda de um adulto, 

acompanhe a leitura. 

-Página 44: resposta pessoal. 

 


