
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 03 de setembro de 2020. 

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

 Aluno (a): _____________________________________________________ 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de matemática – Figuras geométricas. 

-Apostila de ciências – Água no planeta. 

 

 

Atividades de matemática. 

-Fazer o exercício da página 66 da apostila de matemática. 

 

Atividades de ciências. 

-Fazer as atividades das páginas 122, 123 e 124 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, 03 de setembro de 2020. 

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

 Aluno (a): ____________________________________________________ 

3ºBimestre. Geografia. 

 

1) Represente nesse espaço, a sua vizinhança. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Desenhe um lugar que você gosta de frequentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Assinale com um x os itens que podem ser encontrados no lugar 

onde você mora. 

(   ) Rua sem saída                                  (   ) Avenida larga 

(   ) Rua estreita                                      (   ) Ruas arborizadas 

(   ) Muitas lojas                                      (   ) Poucas lojas 

 



4) Dentre os estabelecimentos abaixo, Contorne aqueles que você 

considera fundamentais para os moradores de um lugar. 

hospital                       parque                         igreja 

oficina mecânica       lanchonete                  delegacia 

escola                           banco                           açougue 

shopping                 restaurante                 posto de saúde 

                                  praça                         papelaria                      posto de gasolina 

                                  loja                                farmácia                       supermercado 

 

5) Faça um desenho para representar as coisas de que você mais 

gosta no bairro onde você mora. 

 

 

 

 

 

 

 

6) Observe a imagem e responda: 

 

 

Esse bairro é igual com o seu? 

(   ) sim                               (   ) não 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 02/09. 

-Atividades de português: 

-Apostila de português página 64: 

Exercício 2) Porque a letra a vem antes de u. 

Exercício 3) Porque a letra e vem antes de o. 

Exercício 4) Carros, Carrossel, O bom dinossauro, Procurando Dory, Rio. 

Exercício 5) Carros. 

-Página 65: acompanhar a leitura com a ajuda de um adulto. 

-Página 66: 

Exercício 1) A lua no cinema. 

Exercício 2) Era a história de uma estrela que não tinha namorado. 

Exercício 3) A) (x) engraçado.     B) (x) triste. 

Exercício 4) Resposta pessoal. 

Exercício 5) Resposta pessoal. 

 

-Atividades de geografia: 

-Apostila de geografia página 176: resposta pessoal. 

-Página 178: resposta pessoal. 

 

 


