
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 26 de maio de 2020. 

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

 Aluno (a): ______________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português – Sentidos do texto. 

-Caderno de caligrafia – Letra l e família silábica. 

-Apostila de matemática – Sólidos geométricos. 

-Apostila de artes – Paul Klee e as cores. 

 

 

Atividades de português. 

-Apostila de português página 38: leitura. 

-Fazer os exercícios da página 39. 

-Caderno de caligrafia: 

Faça a letra l e a família silábica: 

l      l      l      l       

la – le – li – lo – lu – lão. 

 

 

Atividades de matemática. 

-Apostila de matemática páginas 36 e 37: atividades orais: 

Responder as atividades do vasculhando idéias oralmente, abordando os 

sólidos geométricos, falando sobre lugares e tipos de moradias diferentes 

em que vivemos. 

-Fazer somente os exercícios 1 e 2 da página 38 da apostila de 

matemática. 



Atividades de artes. 

 

-Apostila de artes página 10: leitura. 

-Fazer os exercícios das páginas 11 e 12 da apostila de artes. 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS DA AULA DO DIA 25/05/2020. 

-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 = jabá. 

jo + ga + da = jogada. 

ju + ba = juba. 

ca + ju = caju. 

ju + ju + ba = jujuba. 

jo + go = jogo. 

ja + ca = jaca. 

 



-Atividades de matemática: 

-Apostila de matemática página 35: 

Exercício 6) 

A)12 

B)24 

C)49 

D)31 

E)55 

F)10 

G)20 

H)50 

I)11 

J)41 

 

Exercício 7)  

45+1=46 

45-2=43 

45-3=42 

45+4=49 

45-5=40 

45+3=48 

45-1=44 

45+3=48 

45-10=35 

45+10=55 

 



-Atividades de ciências: 

-Página 109: 

Bule de porcelana: liso, frágil, inflexível. 

Toalha de banho: áspero, resistente, flexível. 

Papel – alumínio: liso, frágil, flexível. 

Ralador de alimentos: áspero, resistente, inflexível. 

Mola metálica: liso, resistente, flexível. 

Colher metálica: liso, resistente, inflexível. 

-Página 110: 

Exercício 1)  

A) Sacola: Guardar diversos objetos. 

Carrinho de brinquedo: Brincar. 

B) Sacola: Flexível. Se dobra com facilidade. 

Carrinho de brinquedo: Inflexível. Não se dobra com facilidade. 

C) Sacola: Não. 

Carrinho de brinquedo: Não. 

 

-Página 111: 

Exercício 1)  

1º símbolo: conteúdo frágil. 

2º símbolo: manter a caixa na orientação da seta. 

3º símbolo: manter em local seco. 

Exercício 2)  

Um objeto pode ser resistente em relação a um determinado fator e frágil 

em relação a outro fator. 


