
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 04 de setembro de 2020. 

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

 Aluno (a): ____________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de artes – Textura. 

-Apostila de geografia – O comércio no bairro. 

-Atividade sobre a semana da Pátria. 

 

Atividades de artes. 

-Fazer o exercício da página 18 da apostila de artes. 

 

Atividades de geografia. 

-Fazer os exercícios das páginas 179 e 180 da apostila de geografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 04 de setembro de 2020. 

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

 Aluno (a): ____________________________________________________ 

3ºBimestre. História. 

 

1) Existe diversidade em sua cidade? 

(   ) sim                      (   ) não 

 

2) Desenhe a diversidade brasileira. 

 

 

 

 

 

 

3) Hoje você pode brincar na rua da sua casa? 

(   ) sim                                           (   ) não 

 

4) Em sua opinião, toda brincadeira necessita de brinquedo? 

(   ) sim                                           (   ) não  

 

5) Desenhe: 

a) Sua brincadeira favorita. 

 

 

 

 

b) Seu brinquedo favorito.   

 



6) Agora, pense no seu bairro e marque os elementos que existem nele. 

 

(   ) Farmácia 

 

(   ) Supermercado 

 

(   ) Shopping center 

 

(   ) Prédio 

 

(   ) Córrego 

 

(   ) Praia 

 

(   ) Loja 

 

(   ) Indústria 

 

(   ) Monumento 

 

(   ) Praça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 03/09. 

-Atividades de matemática: 

-Apostila de matemática página 66: respostas pessoais. 

-Atividades de ciências: 

-Apostila de ciências página 122: 

Exercício 1) Água que bebemos - Água doce tratada. 

                     Água do mar – Água salgada. 

Exercício 2) Porque água doce apresenta pouca quantidade de sal. 

-Página 123:  

Exercício 3) Pinar de azul as partes que representam a superfície do 

planeta coberto de água. 

Exercício 4) Vem de rios e lagos. 

-Página 124: 

Exercício 1) A) Doce – Rio, fonte, lago, lagoa, charco e cachoeira. 

                     B) Salgada – Mar e oceano. 

 


