
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 30 de setembro de 2020. 

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

 Aluno (a): ______________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português – Nome próprio. 

-Apostila de artes – Textura. 

-Apostila de valores e princípios – União e parceria. 

-Apostila de ciências – Ar. 

 

Atividades de português. 

-Fazer o que se pede na página 90 da apostila de português. 

 

Atividades de artes. 

-Fazer os exercícios da página 27 da apostila de artes. 

-Fazer a página 29 seguindo as orientações da página 28: “O corpo 

humano na pintura de Klein.” 

 

Atividades de valores e princípios. 

- Fazer os exercícios das páginas 55 e 56 da apostila de valores e 

princípios. 

 

Atividades de ciências. 

-Fazer o exercício da página 146 da apostila de ciências. 

 

 

 



-RESPOSTAS DA AULA DO DIA 29/09. 

-Atividades de português: 

-Apostila de português página 89: 

B) Cinco passos. 

Exercício 3)  

A) (M)          F) (M) 

B) (F)           G) (F) 

C) (F)           H) (M) 

D) (M)          I) (F) 

E) (M)          J) (M) 

Exercício 4)  

A) Égua          F) Avó 

B) Moço        G) Pato 

C) Boi             H) Atriz 

D) Irmã           I) Aluno 

E) Médica      J) Madrinha 

Exercício 5) Circular com lápis de cor azul: rádio, marrom, guerra, recado, 

raposa, barraca, redondo, rua, corrida. 

Circular com lápis de cor verde: marinho, carona, coruja, parado, caro, 

urubu. 

 

-Atividades de matemática: 

-Apostila de matemática página 91: 

Exercício 3) A) Desenhar: um triângulo, um quadrado e um círculo. 

B) Desenhar: um círculo, uma estrela e um retângulo. 

Exercício 4) Resposta pessoal. 

Exercício 5) O número que está faltando é o 67. 

 

-Atividades de ciências: 



-Apostila de ciências página 143: 

 

 

-Página 144: 

Assinalar: (x) Língua de sogra          (x) Corneta          (x) Apito 

-Página 150: 

Recortar e colar no espaço, imagens em que é possível perceber a 

existência do ar. 


