
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 17 de abril de 2020. 

Professora: Daiana N. Emergente Panice.            Série: 1º ano B. 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados. 

 

- Atividades de língua portuguesa: Leitura, famílias silábicas. 

-Apostila de matemática: Soma. 

-Apostila de ciências: Alimentos. 

Atividades de português.   

1) Faça a leitura abaixo: 

 

 



2) Revisão das famílias silábicas: 

Copie no caderno de linguagem as seguintes famílias silábicas: 

B-  ba – be – bi – bo – bu – bão. 

C-  ca – co – cu – cão. 

D-  da – de – di – do – du – dão. 

F-  fa – fe – fi – fo – fu – fão. 

 

Atividades de matemática. 

 

1) Fazer os exercícios da apostila de matemática da página 82 e 83. 

 

 

Atividades de ciências.   

 

1) Fazer os exercícios da apostila de ciências das páginas 154-155-156- 

157. 

 

 

 

RESPOSTAS DA AULA DO DIA 16/04/2020. 

-Apostila de língua portuguesa da página 67: esperança, escudo, escolas, 

tudo, fuga, formigas, malcriadas, figas. 

-Apostila de matemática da página 78:  

Exercício 1) a) 2   1 

    b) Leonardo possui vinte e uma bolinhas de gude. 

Exercício 2) a) (1) 

                         (5) 

    b) (1) 

        (3) 



   c) (1) 

       (6) 

   d) (1) 

       (4) 

   e) (1) 

       (0) 

-Apostila de matemática página: 80,81. 

Exercício 4) Resposta pessoal. 

Exercício 5) 1-Janeiro 

    2-Fevereiro 

    3-Março 

    4-Abril 

    5- Maio 

    6-Junho 

    7-Julho 

    8-Agosto 

    9-Setembro 

    10-Outubro 

    11-Novembro 

    12-Dezembro  

Exercício 6) 3+4=7  

                      7 joaninhas. 

Exercício 7) 2+2=4 

                     Gastou R$ 4,00. 

 

-Apostila de história página 118: 

Exercício1) Uniforme e materiais escolares. 



Exercício 2) Os meninos e as meninas não estudavam juntos. 

 

Página 119: 

Estojo - Utilizado para guardar os lápis e canetas dos alunos. 

Pena – Utilizada para escrever. 

Lancheiras – Recipiente onde os alunos levavam seus lanches para a 

escola. 

Mata-borrão – Utilizado para retirar excessos de tinta das folhas de 

papel. 

 

Página 120: 

Exercício 1) Escola Maurício Murgel. 

Exercício 2) As carteiras de sentar eram de dois lugares: sentavam-se 

dois meninos e duas meninas. 

Exercício 3) Naquela época o uniforme era um paletózinho de flanela. 

Exercício 4) Resposta pessoal. 

 

        


