
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 21 de maio de 2020. 

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

 Aluno (a): ______________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português – Letra F e V, correspondência. 

-Apostila de matemática – Subtração, números ordinais. 

-Apostila de história – Família e educação. 

 

 

Atividades de português. 

-Fazer os exercícios das páginas 32,33 e 34 da apostila de português. 

 

Atividades de matemática. 

-Fazer os exercícios das páginas 30,31 e 32 da apostila de matemática. 

 

Atividades de história. 

-Fazer os exercícios da página 106 da apostila de história. 

-Página 107: atividades orais. A educação em outras culturas. 

-Página 108: contação de história. 

-Responder as questões da página 109 da apostila de história. 

 

 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA  20/05/2020. 

 

 

 

-Atividades de português: 

-Apostila de português página 29: atividade oral. 

-Página 30: 

Exercício 2)  

A) Não. 

B) F: Foi, faca, feia etc.            V: vai, vaca, velocidade etc. 

Exercício 3) Encontrar no diagrama as palavras listadas. 

Exercício 4) Palavras com a letra f: fogueira, café, feliz. 

                     Palavras com a letra v: veludo, novelo, vareta. 

Exercício 5) Completar com: voz, telefonar, vaca, fazenda, valente, fale. 

Flávio. 

                      Circular: escrevendo, você, vir, ver, você, esteve, você, vir, 

feriado. 

Exercício 6) Palavras com a letra f: feriado, telefonar, fazenda, fale. 

                     Palavras com a letra v: escrevendo, você, vir, ver, esteve, voz, 

vaca, valente. 

 

-Atividades de matemática: 

-Apostila de matemática página 28:  

Exercício 1)  

A) Desenhar a quantidade de crianças que cada uma conheceu. 

-Página 29: 

     B) (11) 

     C) 1 dezena e 1 unidade. 



     D)  D U 

           1  8 

         -     7 

        _____ 

           1  1 

 

-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. 

-Página 165: 

Exercício 1) Respostas pessoais. 

-Página 165:  

Exercício 1) Resposta pessoal. 

Exercício 2) Resposta pessoal. 

Exercício 3) Ligar: 

Porta: Limita a entrada e saída de pessoas e animais aos diferentes 

ambientes da casa. 

Janela: Facilita a ventilação e a iluminação da casa. 

Parede: Divide os diferentes cômodos da casa. 

Exercício 4) Resposta pessoal. 

Exercício 5) Resposta pessoal. 

Exercício 6) Resposta pessoal. 

 


