
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 25 de maio de 2020. 

Professora: Daiana Navarro Emergente Panice.   Série: 1ºano B. 

 Aluno (a): _____________________________________________________ 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português – Dia de visita. 

-Caderno de linguagem –Sílabas e palavras. 

-Apostila de matemática – Adições e subtrações. 

-Apostila de ciências – Áspero e liso, frágil e resistente, flexível e inflexível. 

 

 

Atividades de português. 

-Apostila de português páginas 36 e 37: atividades orais. 

Responder as questões do vasculhando idéias oralmente, explorando a 

imagem e chamando a atenção para a importância da inclusão social na 

sociedade como fonte de sabedoria e memória. 

 

-No caderno de linguagem: 

Junte as sílabas e forme palavras: 

ja + bá = _______________________ 

jo + ga + da = ___________________ 

ju + ba = _______________________ 

ca + ju = _______________________ 

ju + ju + ba = ___________________ 

jo + go = _______________________ 

ja + ca = _______________________ 

 

 



Atividades de matemática. 

-Fazer os exercícios 6 e 7 da página 35 da apostila de matemática. 

 

Atividades de ciências. 

-Fazer os exercícios das páginas 109, 110 e 111 da apostila de ciências. 

 

 

 

 

RESPOSTAS DA AULA DO DIA 22/05/2020. 

-Atividades de português: 

-Apostila de português página 35:  

Exercício 1) Resposta pessoal. 

Exercício 2) Colar frases que tenham sinais de pontuação e desenhar o 

rosto de pessoas, como se estivessem dizendo as frases escolhidas. 

-No caderno de caligrafia, ler as seguintes palavras e copiá-las com letra 

cursiva: caju, jeca, jogo, jaca, juba, cajuada, feijão. 

 

-Atividades de matemática:  

-Apostila de matemática página 33: 

Exercício 1) 

A) Todos apresentam dezenas. 

B) Décima. 

Exercício 2)  

A) Roberto. 

B) 8º 

C) Augusto. 

D) 6ª posição. 



-Página 34: 

Exercício 3)  

A) D U      Desenhar três dezenas e três unidades. 

3  3 

B) D U      Desenhar quatro dezenas e 9 unidades. 

4 9 

C) D U      Desenhar cinco dezenas e 0 unidades. 

5 0 

D) D U      Desenhar duas dezenas e sete unidades. 

2 7 

 

Exercício 4) 27 – 33 – 49 – 50. 

Exercício 5) Comparei primeiro as dezenas de cada um. 

 

-Atividade de geografia. 

-Página 168: resposta pessoal. 


