
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 27 de maio de 2020. 

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

 Aluno (a): ______________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português – Sentidos do texto, ordem alfabética. 

-Apostila de matemática – Formas geométricas. 

-Apostila de ciências – Mistura de cores. 

 

 

Atividades de português. 

-Fazer os exercícios das páginas 40, 41, 42 e 43 da apostila de português. 

 

Atividades de matemática. 

-Fazer os exercícios das páginas 40,41 e 42 da apostila de matemática. 

 

Atividades de ciências. 

-Apostila de ciências páginas 112 e 113: atividades orais. 

Responder oralmente as perguntas do vasculhando idéias obtendo um 

conhecimento prévio sobre mistura de cores. 

-Fazer os exercícios das páginas 114 e 115 da apostila de ciências. 

 

 

 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 26/05/2020. 

-Atividades de português:  

-Apostila de português página 38: leitura. 

-Página 39: 

Exercício 1) Quando recebemos visitas. 

Exercício 2) Todos, independentemente da idade, precisam tratar bem as 

pessoas. 

Exercício 3) Permitir que outras crianças usem seus brinquedos é um sinal 

de gentileza, e faz com que a visita do(a) amigo(a) fique ainda mais 

agradável. 

Exercício 4) As boas maneiras são formas de tratar bem as pessoas. Tais 

expressões permitem que as pessoas se sintam bem quando estão em 

nossa companhia. 

 

 -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. 

-Página 38: 

Exercício 1) Resposta pessoal. 

Exercício 2) Resposta pessoal. 

 



-Atividades de artes. 

-Apostila de artes página 10: leitura. 

-Página 11:  

A) Oito peixes. 

B) Amarelo e vermelho. 

C) Imaginária. 

-Página 12: 

A) Linhas, pontos e cores. 

B) Não. O artista fez uma pintura com formas imaginárias. 

 

 

 


