
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 03 de junho de 2020. 

Professora: Daiana Navarro Emergente Panice.   Série: 1º ano B. 

 Aluno (a): ______________________________________________________ 

Conteúdos trabalhados: 

-Caderno de linguagem: Letra m e família silábica, pesquisa de palavras. 

-Apostila de matemática – Figuras geométricas. 

-Apostila de história – Maneiras de se vestir. 

 

Atividades de português. 

-No caderno de linguagem: 

-Faça a letra m minúscula e maiúscula. 

-Faça a família silábica: ma – me – mi – mo – mu – mão. 

-Pesquise, recorte e cole palavrinhas que começam com a letra m. 

 

Atividades de matemática. 

-Fazer os exercícios das páginas 52 e 53 da apostila de matemática. 

 

Atividades de história. 

-Apostila de história página 114 e 115: Atividades orais. 

Explorar a linha do tempo, identificando alguns exemplos de roupas ao 

longo da história. 

-Fazer os exercícios da página 116 da apostila de história. 

 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 02/06/2020. 

-Atividades de português: 

-Apostila de português página 49: 

Exercício 4) A) Três. 

B) As letras “t” e “r”. 

C) Tragédias, trejeitos, treme, tricotando. 

Exercício 5) Ler as apalavras, pintar as sílabas ti e tri. Circular das sílabas 

pintadas, as que têm um encontro consonantal (TRI). 

Exercício 6)  

A) Prato(PR)                     E) Cravo(CR) 

B) Grato(GR)                     F) Drama(DR) 

C) Traça(TR)                      G) Fraca(FR) 

D) Trem(TR)                       H) Branco(BR) 

  

-Atividades de matemática: 

-Apostila de matemática página 51: 

Exercício 8) Recortar o encarte 3 da página 157, juntar de maneira que 

forme um quadrado e desenhar no espaço abaixo. 

Exercício 9) Recortar o encarte 4 da página 159, montar uma forma 

retangular e desenhar no espaço abaixo. 

Exercício 10) Recortar o encarte 5 da página 161, montar uma forma 

retangular e desenhar no espaço abaixo. 

 

-No caderno de matemática: 

Faça as seguintes famílias numéricas: 

60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69. 

70 – 71 – 72 - 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79. 

 



-Atividades de ciências: 

-Apostila de ciências página 116: 

Exercício 1) Fazer mistura de cores para obter as cores primárias. 

Exercício 2) Bate – papo: Não podemos obter as cores primárias 

misturando outras cores. 

Exercício 3) Resposta pessoal. 

-Página 117: 

Exercício 1) Azul + vermelho = roxo. 

Azul + amarelo = verde. 

Vermelho + amarelo = laranja. 

Exercício 2) Resposta pessoal. 

Exercício 3) Bate – papo: O desenho fica mais bonito quando tem mais 

cores. 

 

 


