
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul,20 de maio de 2020. 

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

 Aluno (a): ______________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português – As letras F e V. 

-Apostila de matemática – Subtração. 

-Apostila de geografia – A casa por dentro. 

 

 

Atividades de português. 

-Página 29 da apostila de português: atividades orais. 

-Fazer os exercícios das páginas 30 e 31 da apostila de português. 

 

Atividades de matemática. 

-Fazer os exercícios das páginas 28 e 29 da apostila de matemática. 

 

Atividades de geografia. 

-Páginas 162,163 e 164: atividades orais. 

Estimular a reflexão para a importância de eles ajudarem, de forma 

adequada à idade, nos afazeres de casa. 

-Fazer o exercício 1 da página 165 da apostila de geografia.  

-Fazer os exercícios das páginas 166 e 167 da apostila de geografia.  

 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 19/05/2020. 

-Atividades de português: 

-Apostila de português página 26: 

 Exercício 1) 

A) As principais informações são o nome completo e o endereço de 

quem receberá a carta. 

B) A correspondência comercial costuma ser feito por impressoras, 

enquanto o de correspondência pessoal geralmente é feito à mão. 

C) Envelope. 

-Página 27:  Exercício 2) Atividade oral. 

-Página 28: 

A) (x) A correspondência ser entregue no local correto. 

B) (x) Identificar o remetente. 

Exercício 3) Boris Gomes. 

Exercício 4) Nicolino da Silva. 

 

-No caderno de linguagem:  

Fazer a letra j e a família silábica: 

J    j    j    j    j    j    j    j    j     

ja – je – ji – jo – ju – jão. 

 

 

-Atividades de matemática:  

-Apostila de matemática página 25: 

Exercício 6) 

 A) Elemento: Binóculo.   20 + 6 = 26       D  U 

                                                                        2  6 

-Página 27: 



B) Elemento: Microscópio.       30 + 5 = 35      D U 

3  5 

C) Elemento: Telescópio.         20 + 8 = 28       D U 

                                                                                  2  8 

 

D) Telescópio. 

 

 

-Atividades de ciências: 

-Apostila de ciências páginas 98 e 99 -  Atividades orais: 

Responder oralmente as perguntas do vasculhando idéias identificando 

diversas características dos materiais. 

-Apostila de ciências páginas 104 e 105 – Contação de história. 

-Página 106: 

Exercício 1) Jonata       Cláudio       João 

                     Madeira     Tijolos        Palha 

Exercício 2) O cimento e os tijolos usados na construção da casa de 

Cláudio. 

Exercício 3) Porque os materiais não eram resistentes o bastante. 

Exercício 4) Muitos valores são trabalhados com a história, como amizade, 

solidariedade, esforço, trabalho, segurança etc.  


