
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 27 de abril de 2020. 

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

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

 

-Apostila de português: letras e sílabas. 

-Caderno de linguagem: letra cursiva. 

-Apostila de matemática: retirar e diminuir. 

-Apostila de ciências: misturas. 

 

Atividades de português. 

 

-Fazer os exercícios da apostila de português da página 77. 

-No caderno de linguagem: Leia as palavras e passe-as para a letra cursiva: 

oba- baú- bebê- boca- boi- cabo- bicudo- boca- cadeado- ditado- faca-

fada- fubá- Fabiana- Fábio- Felipe- bife- fofoca- fofa- figo.  

 

 

Atividades de matemática. 

 

-Assista ao link abaixo. Acesso dia 27/04/2020. 

https://youtu.be/V0NVAh4Adxs 

-Fazer os exercícios da apostila de matemática da página 91. 

 

 

 



Atividades de ciências. 

 

-Apostila de ciências páginas 158-159- Atividades orais: explorar a 

ilustração da abertura do capítulo para ativar os conhecimentos prévios 

dos alunos sobe mistura de substâncias. 

-Para preparar receitas na cozinha, as crianças devem estar sempre 

acompanhadas de uma pessoa adulta. 

-Fazer os exercícios da apostila de ciências das páginas 160-161-162. 

 

 

 

 

RESPOSTAS DA AULA DO DIA 24/04/2020. 

-Apostila de português página 74: 

Exercício 5: resposta pessoal. 

Exercício 6: gato-contente 

                     lobinho-delicado 

                     rato-assustado 

-Página 75: Exercício 1: A) sublinhar: contente-dente. 

                                          B) circular: ente-ente. 

                                          C) (sim) 

                    Exercício 2: circular: assustado-amarrado-delicado- malvado. 

                    Exercício 3: violão 

                                          Lasanha 

-Página 76: adivinha 1: formiga 

                     adivinha 2: f-g 

                     adivinha 3: a letra m. 



 

-Fazer a leitura. 

 

-Apostila de matemática página 90: 

1º lance: resposta pessoal. 

2ºlance: resposta pessoal. 

3ºlance: resposta pessoal. 

4ºlance: resposta pessoal. 

5ºlance: resposta pessoal. 

 

-Exercício 1: A) resposta pessoal. 

                       B) 12 

                       C) resposta pessoal. 

                       D) 2 

-Exercício 2: 6-5-4. 

-Exercício 3: sim, a soma é sempre igual a 7. 

-Caderno de matemática: 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-

26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-

49-50. 

 

-Apostila de geografia página 175. 

3) direita. 

4) resposta pessoal.      

5) resposta pessoal. 

6) resposta pessoal 

7) resposta pessoal.             



                      


