
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 01 de setembro de 2020. 

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

 Aluno (a): _____________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português – Ordem alfabética. 

-Apostila de história – Tipos de bairro. 

 

Atividades de português. 

-Fazer a atividade da página 63 da apostila de português. 

 

Atividades de história. 

-Fazer os exercícios das páginas 125 e 126 da apostila de história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 01 de setembro de 2020. 

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

 Aluno (a): _____________________________________________________ 

 

3ºBimestre. Matemática. 

1- Crie sequências de cinco números. Para isso, siga o que é pedido 

em cada item. 

a) Números maiores que 30 e menores que 40. 

_________   _________  _________  _________  _________ 

 

b) Números maiores que 70 e menores que 80. 

_________  _________  _________  _________  _________ 

 

2- Desenhe uma atividade que você realiza nos períodos pedidos abaixo: 

            MANHÃ                                           TARDE 

 

 

 

 

 

 

3- Marque x no conjunto que tem uma dezena de elementos:  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



4- Resolva as continhas: 

     2 2                           4 6                       7 8                      6 4 

+   2 2                        + 3 2                     - 4 1                   - 3  2 

______                     ______                 ______               ______ 

 

 

5- Desenhe duas pipas diferentes: 

 

 

 

 

 

 

6- Faça números de 50 a 100: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

                                

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 31/08. 

-Atividades de matemática: 

-Apostila de matemática página 65: 

Exercício 5) O lado verde, vermelho e azul. 

Exercício 6) Um retângulo. 

Exercício 7) 

   

 

-Atividades de ciências: 

-Apostila de ciências página 117: 

B) Domésticos: galinha, cavalo, cachorro. 

     Selvagens: pássaro, minhoca, morcego. 

C) Animais selvagens: ambientes naturais. 

Animais domésticos: são construídos por seres humanos. 

Exercício 2)  



 

-Página 118: 

Exercício 1) A) Todos. 

B) Ter filhotes protegidos. 

-Página 119: 

Exercício 2) As larvas vivem no solo e quando adultas, em sua superfície. 


