
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 18 de junho de 2020. 

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

 Aluno (a): _____________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português – Sentidos do texto. 

-Apostila de valores e princípios – Ação solidária.  

-Atividades de matemática – Quantidades, sequência numérica. 

 

Atividades de português. 

-Apostila de português páginas 65 e 66: leitura. 

-Fazer os exercícios da página 67 da apostila de português. 

 

Atividades de valores e princípios. 

-Fazer o que se pede na página 22 da apostila de valores e princípios. 

-Página 23 da apostila de valores e princípios – Circular na ilustração as 

ações solidárias. 

-Fazer o que se pede nas páginas 24 e 25 da apostila de valores e 

princípios. 

 

Atividades de matemática. 

-No caderno de matemática:  

1) Desenhe a quantidade de bolinhas que se pede: 

A) 5 -  

B) 10 -  

C) 15 -  

D) 18 –  



2) 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 17/06/2020. 

-Atividades de português: 

-Apostila de português página 63:  

Exercício 1)  

A) Sabiá – lá – cá. 

B) A. 

Exercício 2) A) e B) 

 ca/rac/te/rís/ti/cas – es/pé/ci/es – as/bi/ás – as/bi/á – cen/tí/me/tros – 

a/té. 

-Página 64:  

Exercício 3) picolé – óculos – pé – dominó – fósforo – chapéu. 

Exercício 4) Nome de pessoas: Cláudia, Mário, José etc. 

Nome de objetos: lápis, régua, armário etc. 

 

-Atividades de matemática: 

-Apostila de matemática página 68: 

Exercício 1) Bate – papo. 

Exercício 2) (x) Na minha vida, é possível que eu veja uma estrela cadente 

no céu. 

Exercício 3) (x) Não, isso é impossível. 

Exercício 4) (x) Não, isso é impossível. 

 

-Atividades de artes: 

-Apostila de artes página 18: O aluno escolhe com qual imagem de 

personagem querem trabalhar. Recortam nas linhas do verso da ilustração 

e depois montam novamente a imagem combinando-a com o rosto 

recortado da revista.  

 



-Página 19:  

A paz. 

Cubismo: Resposta pessoal. 

-Página 20: Faça uma fotocópia não colorida de uma fotografia sua e 

pinte-a com lápis de cor. 


