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1° Ano A 

Atividades para sexta-feira (24 de abril de 2020) 

 

 

Conteúdos trabalhados: 

- Caderno de português: Figuras com consoantes. 

- Apostila de matemática: Números. 

- Apostila de história: Autorretratos ao logo do tempo. 

- Caderno de desenho: Atividade de desenhar e pintar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 24 de abril de 2020. 

Professora: Ana Cláudia Nogueira de Lima      Série: 1° Ano A                                                

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

Atividades  

- Atividade 1:  

Fazer as folhas das atividades 13 e 14 do caderno de linguagem. (Recortar e 

colar figuras que se iniciam com as consoantes pedidas em cada quadro 

correspondente). 

- Atividade 2:  

Apostila de matemática página: 90. (Recortar e montar os dados do encarte 6 

do final da apostila para realizar a atividade proposta). 

- Atividade 3: 

Apostila de história página: 133. (Fazer três autorretratos de você ao longo do 

tempo). 

- Atividade 4: Caderno de desenho. 

Fazer a atividade de desenhe no prato o que você gosta de comer. 

- Atividade 5: 

Fazer a atividade do caderno de desenho de vamos colorir a bola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correções das atividades do dia 23/04/2020 

- Atividade 1: somente leitura. 

- Atividade 2: 

BA – BE – BI – BO – BU. 

ba – be – bi – bo – bu – bão. 

CA – CO – CU. 

ca – co – cu – cão 

DA – DE – DI – DO – DU. 

da – de – di – do – du – dão. 

FA – FE – FI – FO – FU. 

fa – fe – fi – fo – fu – fão. 

 

- Atividade 3: somente cobrir o pontilhado. 

- Atividade 4: resposta pessoal. 

- Atividade 5: matemática. 
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