
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 12 de maio de 2020. 

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

 Aluno (a): _____________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

 

-Atividades de português: leitura e escrita, oralidade.  

-Atividade de matemática: formas geométricas, sequência numérica. 

-Atividade de valores e princípios: solidariedade. 

 

 

Atividades de português: 

 

-Fazer página 60 da atividade impressa. 

 

-No caderno de linguagem: 

-Use as sílabas abaixo para completar as palavras e depois copie-as.  

Ga – Gu – ga – go 

________iaba                 _________________________ 

________bi                     _________________________ 

________lo                     _________________________ 

________to                    _________________________ 

 

 



-Conte oralmente a história abaixo:

 

 

Atividades de matemática: 

 

-No caderno de matemática, desenhe as formas geométricas pedidas nas 

quantidades indicadas. Depois, pinte-as do jeito que quiser. 

A) 3 quadrados. 

B) 5 círculos. 

C) 6 triângulos. 

D) 7 retângulos.  

 

-Faça os numerais do 50 até o 70. 

 



 

Atividades de valores e princípios: 

 

-Página 19 e 20: oralidade. 

-Fazer o que se pede na página 21. 

 

 

RESPOSTAS DA AULA DO DIA 11/05/2020. 

 

-Atividades de português: 

-Atividade da folha impressa: 

ba= bala, babá, baú. 

be= bebê, bebeu, bebi. 

bi= Bibi, Bia. 

bo= boca, bola, boa, bóia. 

bu= bule, buraco. 

 

- No caderno de português, complete os espaços com ha, he, hi, ho, hu. 

Leia as palavras e copie-as. 

habitante       habitante 

hoje                hoje 

humano         humano 

hino                hino 

hotel               hotel 

herói               herói 

 

 



 

-Atividades de matemática: 

-No caderno de matemática, fazer as famílias numéricas do 50 e 60. 

50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59. 

60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69. 

-Coloque o antecessor e o sucessor dos numerais abaixo: 

3 - 4 - 5                            14-15-16                           19-20-21 

 

6 - 7- 8                             18-19-20                           2-3-4          

 

9-10-11                           22-23-24                            8-9-10 

 

-Atividades de geografia: 

-Página 184.  

Exercício1) 

A) 2020. 

B) 2019, pré 2. 

C) 2021. 

Exercício 2) resposta pessoal. 

3) Pesquisa, recorte e colagem sobre atividades realizadas durante a noite. 

 

-Página 185.  

Exercício 4) 

A) O sol está iluminando um lado do planeta, por isso o outro está 

escuro. E isso é consequência do movimento da Terra. 

B) O lobo uivando, as luzes das casas acesas e a presença de estrelas 

no céu. Como características do dia, luzes das casas apagadas, e 

maior presença de pássaros no céu.  


