
  

 
 

TAREFAS DE CASA 
 

Data:  04/03/2021 Ano: 1º EM Turma: B 
 

 

1ª Aula: Geografia 

✓ Elementos do mapa e orientação cartográfica. Atividade para 

realizar no caderno: Pesquisar em qual região (norte, nordeste, 

noroeste, sul, sudeste, sudoeste, leste, oeste) da sua cidade você esta 

situada a sua moradia. Pesquisar as cidades que estão ao entorno 

de Curitiba e a sua orientação. Exemplo: São José dos Pinhais 

(Sudeste), Campo Magro (Noroeste), etc. Atividades da Apostila 01 

- Exercícios 7,8 e 9 das páginas 26 e 27. 

 

2ª Aula: Português 

✓ Atividades páginas 25,26,27 e 28, capítulo 1. 

 

3ª Aula: Sociologia 

✓ A Sociologia e os pensadores em torno dela. 

 

4ª aula: Espanhol 

✓ Leitura do texto "La lengua hispánica", página 4, do Módulo 1 e 

do texto não verbal, da página 5, de 4 fotos que representam a 

cultura dos países: Nicaragua, Uruguay, Cuba e Peru. 

Reconhecimento das semelhanças culturais dos quatro países com 

o Brasil. Leitura do texto, "El español sigue su ascenso imparable 

en el mundo", página 6. 

 

5ª Aula: Física 

✓ Optica geométrica e escalas termoelétricas. 

 

6ª Aula: PT 

✓ Capítulo 1 - atividades páginas 11, 12, 13. 

 

 

Horário de aulas 1º EM B 



 
 

Os cronogramas com as atividades encontram-se disponíveis no site do 

colégio, acesse: https://colegiovsjose.com.br/emcronogramas-de-

atividades/  e selecione a turma correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No link abaixo segue o Comunicado 03, informando a 

suspensão das atividades presenciais 

https://colegiovsjose.com.br/uploads/content_file/colegiovs

jose.com .br/comunicado-03-suspensao-das-atividades-

presenciais.pdf  
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Se houver dúvida referente ao conteúdo de qualquer uma das aulas, você 

poderá entrar em contato com o(a) professor(a) por meio do e-mail que 

foi disponibilizado para tira-dúvidas.  

 

Colocar no campo assunto do e-mail, seu nome e turma. 

PROFESSOR(A) E-MAIL 

Adriano profadriano@colegiovsjose.com.br 

Alailson profalailson@colegiovsjose.com.br  

Betty  profbetty@colegiovsjose.com.br 

Bruna profbrunameira@colegiovsjose.com.br  

Caio  profcaio@colegiovsjose.com.br 

Daiana profdaiana@colegiovsjose.com.br  

Daniel profdaniel@colegiovsjose.com.br 

Denilso profdenilso@colegiovsjose.com.br 

Karla profkarla@colegiovsjose.com.br 

Lucirene proflucirene@colegiovsjose.com.br 

Marcelo profmarcelo@colegiovsjose.com.br 

Paulo Roberto profpauloroberto@colegiovsjose.com.br 

Rosana  profrosana@colegiovsjose.com.br 

Thiago  profthiago@colegiovsjose.com.br 

Wanessa profwanessa@colegiovsjose.com.br 
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