
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 01 de junho de 2020. 

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

 Aluno (a): ______________________________________________________ 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português – Encontro consonantal. 

-Caderno de caligrafia – Leitura e escrita de frases. 

-Apostila de matemática – Juntando e separando formas. 

 

 

Atividades de português. 

-Fazer os exercícios da página 48 da apostila de português. 

-No caderno de caligrafia: 

Leia as frases e copie-as. 

O jogo é da Lia. 

O bebê bebeu suco de laranja. 

O suco é de jaca. 

O doce é de goiaba. 

O bule é da mamãe. 

A bola é da Lalá. 

Atividades de matemática. 

-Fazer os exercícios (exceto o exercício 6) das páginas 49 e 50 da apostila 

de matemática. 

 

 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 29/05/2020. 

-Atividades de português: 

-Página 47: Exercício 1) 

A) Quatro. 

B) Sílaba. 

Exercício 2) A) 

Tu – ca 

Te -  re – sa 

To – ni – nha 

Três ti – as ta – ga – re – las 

Tu – do ten – tam 

Tu – do te – mem 

Tan – to tan – go 

Tais tra – gé – dias 

Tais tre – jei – tos 

Tu – do tre – me 

B) Tagarelas. Quatro sílabas. 

C) Três e tais. Uma sílaba. 

 

 -No caderno de linguagem: Leia as palavras e copie-as.  
bala – cola – bola – bule – ali – ele – lobo – lua – galo – balão.  
 

 

-Atividade de matemática: 

-Página 46: 

Desenhar as formas geométricas planas identificadas nos sólidos 

geométricos: retângulo, quadrado, triângulo, círculo. 

A esfera não apresenta formas geométricas planas. 



-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.  
-Página 112: 

Exercício 1) Resposta pessoal. 

Exercício 2) Resposta pessoal. 

Exercício 3) Bate – papo:  

O uso de roupas por indígenas está relacionado à influência que os 

europeus tiveram sobre a cultura dos povos nativos.  

-Página 113: 

Exercício 4) Resposta pessoal. 

Exercício 5) Resposta pessoal. 

 


