
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 29 de maio de 2020. 

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

 Aluno (a): ____________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados:  

-Apostila de português – Separação de sílabas. 

-Caderno de linguagem – Leitura e escrita de palavras. 

-Apostila de matemática – Formas geométricas. 

-Apostila de história – Maneiras de se vestir. 

 

Atividades de português. 

-Fazer os exercícios da página 47 da apostila de português. 

-No caderno de linguagem: Leia as palavras e copie-as. 

bala –  

cola –  

bola –  

bule –  

ali –  

ele –  

lobo – 

lua –  

galo –  

balão -  

 

Atividade de matemática. 

-Fazer o que se pede na página 46 da apostila de matemática. 



 

Atividades de história. 

-Páginas 110 e 111 da apostila de história: atividades orais. 

Responder as perguntas do vasculhando idéias oralmente, explorando a 

imagem e identificando que se trata de uma época diferente da 

atualidade. 

- Fazer os exercícios das páginas 112 e 113 da apostila de história. 

 

 

 

RESPOSTAS DA AULA DO DIA 28/05/2020. 

-Atividades de português: 

-Apostila de português página 44: leitura do poema. 

-Página 45: 

Exercício 1) Tuca – Teresa – Toninha.  

Exercício 2) Pintar Tuca e Toninha. 

Exercício 3) Tuca: Geralmente não remete a nome específico. 

Toninha: Antônia. 

Exercício 4) A) Pessoa que não para de falar. 

B) Tango – Dança característica da Argentina. 

     Tragédias – Desgraças. 

     Ternas -  Meigas, suaves. 

-Página 46:  

Exercício 5) Bate – papo: O homem está tricotando. 

Exercício 6) (x) Três tias todo tempo comentando a vida das pessoas.  

Exercício 7) A) Resposta pessoal. 

                      B) Resposta pessoal. 



Exercício 8) Desenhar ou colar figuras representando a resposta. 

-Atividades de matemática: 

-Página 43: 

Exercício 1) A) Todos são amarelos e têm alguma curva. 

                      B) Todos têm cores diferentes e somente linhas retas. 

                      C) Ligar: dado – cubo, bola – esfera, bombom – paralelepípedo, 

óleo – cilindro. 

-Página 44: 

A) Pintar de verde os objetos que se parecem com um cubo. 

B) Pintar de vermelho os objetos que se parecem com um cilindro. 

C) Pintar de amarelo os objetos que se parecem com uma esfera. 

D) Pintar de azul os objetos que se parecem com paralelepípedos, mas não 

com cubos. 

E) Quadrados, retângulos, círculos e triângulos. 

Exercício 4) Bate – papo: Resposta pessoal. 

-Página 45: 

Exercício 5) Pesquisar e colar figuras que lembrem esferas, cubos, 

paralelepípedos e cilindros. 

 

-Atividades de geografia: 

-Apostila de geografia páginas 170 e 171: atividades orais. 

Responder oralmente as perguntas do vasculhando idéias, observando a 

ilustração e identificando que se trata da construção de uma casa, para a 

qual se empregam vários profissionais. 

-Página 172: 

Exercício 1) Resposta pessoal. 

Exercício 2) Casa de tijolos. 



Exercício 3) Bate – papo: É necessário o trabalho de muitos profissionais, de 

diversas funções, desde a concepção do projeto até o acabamento final. 


