
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 08 de maio de 2020. 

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

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português: trava-língua popular. 

-Atividade de matemática: sequência numérica. 

-Apostila de geografia: calendário, tempo. 

-Atividade de artes: data comemorativa. 

 

Atividades de português. 

 

-Fazer o que se pede na página 83 da apostila de português. 

 

Atividade de matemática. 

 

-Fazer a atividade de sequência numérica. 

 

Atividades de geografia. 

 

-Fazer os exercícios das páginas 182 e 183 da apostila de geografia. 

 

Atividades de artes. 

 

-No caderno de desenho, fazer um lindo desenho representando o Dia das 

Mães. 



 

 

 



 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 07/05/2020. 

 

-Atividades de português página 82: 

Exercício 1) A) Amarelinha. 

                     B) Resposta pessoal. 

-Treinar a leitura e a escrita das frases abaixo: 

A) A bola é do Edu. 

B) A Bia caiu. 

C) O bebê babou. 

D) O cadeado é do Caco. 

E) Fifi é a fada. 

F) O dado é do Hugo. 

G) O gato é da Helena. 

 

-Fazer a correspondência e escrever a sílaba inicial de cada palavra. 

 

-Atividades de matemática: 

-Apostila de matemática página 101:  

Exercício 5) A) 8 – 6 – 4 – 2 – 0. 

                      B) 14 – 11 – 8 – 5 – 2. 

Exercício 6) Pintar: 2+10      3+9 

                                   5+7 

                                   15 – 3 

                                   19 – 7     13 – 1 

 

-Atividades de ciências: 

-Apostila de ciências página 168: 

Homogêneas – heterogêneas. 



Homogêneas: resposta pessoal - leite com achocolatado, água com pó de 

refresco, água com sal ou açúcar. 

Heterogêneas: resposta pessoal – água e óleo. 

 

-Página 169: ligar as possibilidades: 

Uva – suco de uva, vitamina de uva, suco de duas frutas. 

Jarra de água – suco de uva, café puro, café com leite, suco de laranja, 

suco de duas frutas. 

Café – café puro, café com leite. 

Leite – vitamina de uva, café com leite. 

Laranja – suco de laranja, suco de duas frutas. 

 

-Página 170: 

Exercício 2) Resposta pessoal. 

Receita de arroz: grãos de arroz, cebola, alho, sal e água. 

Exercício 3) Resposta pessoal. 

Gasosa: fumaça de churrasco. 

Sólida: granito. 

Líquida: suco. 

 


