
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 13 de maio de 2020. 

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

 Aluno (a): ______________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

 

-Atividades de português - Correspondência. 

-Atividades de matemática - Universo: a casa dos planetas. 

-Atividades de artes – Imaginar e criar. 

 

Atividades de português: 

 

-Páginas 14, 15 e 16 da apostila de português: oralidade. 

Observar a ilustração que compõe a abertura. Levantar hipóteses e 

responder oralmente as perguntas sobre a principal função de um bilhete 

que é informar alguém sobre algo. E também que os bilhetes podem ser 

escritos para fazer um convite, relatar um fato, solicitar ou avisar sobre 

algo, dentre outras situações de uso. 

 

-No caderno de caligrafia, passe as palavras para a letra cursiva: 

hoje –  

há – 

havia –  

hino – 

humano – 

hélice –  

Hugo –  



Atividades de matemática: 

 

-Páginas 14 e 15 da apostila de matemática: oralidade. 

Observar a ilustração que compõe a abertura. Responder oralmente as 

perguntas do vasculhando idéias, falando um pouco sobre o lugar em que 

vivemos. 

-Fazer os exercícios das páginas 16 e 17 da apostila de matemática. 

 

 

Atividades de artes: 

 

-Páginas 4, 5, 6 e 7 da apostila de artes: apresentação do capítulo. 

O título da unidade relaciona-se com os temas dos capítulos, pois a 

imaginação é um aspecto muito relevante no processo de criação artística. 

-Fazer o que se pede na página 9 da apostila de artes. 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS DA AULA DO DIA 12/05/2020.  

 

-Atividades de português: 

-Página 60 da atividade impressa: 

 Fazer a leitura e escrita. 

 Ditado: cabo – cacau – cuca – cubo – caia – boca. 



-No caderno de linguagem: 

-Use as sílabas abaixo para completar as palavras e depois copie-as.  

Ga – Gu – ga – go 

goiaba                 goiaba. 

Gabi                     Gabi. 

galo                     galo. 

Guto                    Guto. 

 

-Contar oralmente a história. 

 

-Atividades de matemática: 

-No caderno de matemática desenhar: 3 quadrados, 5 círculos, 6 

triângulos e 7 retângulos. 

-Fazer os numerais de 50 até 70: 

50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 

65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70. 

 

-Atividades de valores e princípios: 

-Página 19 e 20: 

Oralidade:  

Solidariedade é um gesto de bondade.  

Desenvolver uma consciência solidária. Solidariedade não é simplesmente 

doar algo que não se usa mais. Solidariedade é muito mais que isso: é 

perceber onde, quem, quando e como as pessoas podem se ajudar.  

Pequenos gestos podem se tornar grandes ações.  

 

-Página 21: resposta pessoal. 

 


