Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Médio.
Jandaia do Sul, 10 de junho de 2020.
Professora: Daiana Navarro Emergente Panice.

Série:1ºano B.

Aluno (a): ______________________________________________________
Conteúdos trabalhados:
-Caderno de linguagem – Leitura e separação de sílabas.
-Apostila de matemática – Composição de números.
-Apostila de história – Maneiras de se vestir.

Atividades de português.
-No caderno de linguagem:
Leia as palavras e separe as sílabas.
nada –
nuca –
nome –
cama –
banana –
caneca –
janela canudo –
menino –
canela Atividades de matemática.
-Fazer o que se pede na página 64 da apostila de matemática.

Atividades de história.
-Fazer os exercícios das páginas 120,121,122 e 123 da apostila de história.

RESPOSTAS DA AULA DO DIA 09/06/2020.
-Atividades de português:
-Apostila de português página 58:
Exercício 6) Resposta pessoal.
Exercício 7) Bate – papo.
Exercício 8) Desenhar uma possibilidade de meios de comunicação em que
podemos escutar coisas de que gostamos. Exemplo: computadores,
celulares e tablets que possibilitam esse acesso.
-No caderno de caligrafia:
Faça a letra n minúscula e maiúscula.
n–n–n–n–n–n–n–n–n–
N–N–N–N–N–N–N–N–N–
Faça a família silábica.
na – ne – ni – no – nu – não.
Na – Ne – Ni – No – Nu.

-Atividades de matemática:
-Apostila de matemática página 62:
Exercício 1) A) 3
B) 4
C) 2
D) 3
E) 12
-Página 63:
Exercício 2) A) 3
B) 5
C) 3

D) 6
E) 17
Exercício 3) Sim. A soma das estrelas que formam as partes da constelação
resultam no total de estrelas que formam a constelação.

-Atividades de ciências:
-Página 120: Escolher uma cor secundária (roxo, verde, laranja) e pintar a
escala dessa cor entre preto e branco, lembrando que o último espaço
representa a cor branca.
-Página 122:
Exercício 1) A) A Bandeira do Brasil.
B) Pintar a imagem com as cores corretas.
C) Cores primárias: Azul e amarelo.
Cores secundárias: Verde.
Cores neutras: Branco.
-Página 123:
Exercício 1) A) Azul, vermelho e amarelo.
B) São cores primárias.
C) Desenhar uma arara e pintar com as cores primárias.

