
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 29 de junho de 2020. 

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

 Aluno (a): ______________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português – Em frente à televisão. 

-Apostila de matemática – Várias voltas. 

-Data comemorativa – Festa Junina. 

 

Atividades de português. 

 

-Apostila de português páginas 76 e 77: atividades orais. 

Responder as perguntas do vasculhando idéias, observando pela 

ilustração que apesar de as pessoas não terem a mesma idade, eles estão 

assistindo a um programa apropriado para a maioria dos telespectadores 

na sala. 

-Fazer os exercícios da página 78 da apostila de português. 

 

Atividades de matemática. 

 

-Fazer somente o exercício 1 da página 77 da apostila de matemática. 

-Fazer somente o exercício 2 da página 78 da apostila de matemática. 

 

 

 

 

 



Pinte com capricho. 

 

 

 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 26/06. 

-Atividade de português: 

Leia as palavras e separe as sílabas. 

rato – ra – to. 

rede – re – de. 

ralo -  ra – lo. 

ruga – ru – ga. 

rifa – ri – fa. 

rumo – ru – mo. 

rolo – ro – lo. 

remo – re – mo. 

roda – ro – da. 

panela – pa – ne – la. 

pipoca – pi – po – ca. 

peludo – pe – lu – do. 

 

-Atividades de matemática: 

-Apostila de matemática páginas 74 e 75: atividade oral. 

Responder as perguntas do vasculhando idéias oralmente, observando o 

movimento da Terra. 

-Página 76: Respostas pessoais. 

-No caderno de matemática: 

Faça a família numérica: 

80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 - 86 – 87 – 88 – 89. 

90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99. 

 

 



-Atividades de artes: 

-Apostila de artes página 21: 

A) Maya. 

B) Usou elementos da imaginação. 

-Página 22: Fazer uma colagem recortando de revistas partes que compõe 

o rosto, como olhos, nariz e boca (cada elemento de uma imagem 

diferente). Depois cole-as a seguir. 

 


