
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 08 de junho de 2020. 

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

 Aluno (a): ______________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português – Leitura e interpretação. 

-Apostila de matemática – Estrelas no céu. 

-Caderno de matemática – Adição e subtração. 

 

Atividades de português. 

-Fazer os exercícios da página 57 da apostila de português. 

 

Atividades de matemática. 

-Apostila de matemática páginas 58 e 59: atividades orais. 

Responder oralmente o vasculhando idéias tendo como objetivo entender 

o processo de composição numérica por meio de simples adições de 

quantidade de estrelas. 

-Página 60 e 61: leitura e atividades orais. 

 

-No caderno de matemática: 

Resolva as continhas: 

  6               5               8               7               4                9               7               8 

+3             +2             +0             +1             -2               -5             -3              -0 

___          ___          ___           ___           ___            ___           ___           ___ 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 05/06/2020. 

-Atividades de português: 

-Apostila de português páginas 54 e 55: atividades orais. 

Responder oralmente as perguntas do vasculhando idéias tendo como 

referência os meios de comunicação. 

-Página 56: Leitura. 

Exercício 1) Ástul. 

-No caderno de caligrafia: 

Leia as palavras e depois passe para a letra cursiva. 

mala – medo – macaco – melado – mula – mamão – amigo – moda.  

-Atividades de matemática: 

-Apostila de matemática página 56: 

Exercício 4) A) Paralelepípedo. 

B) Esfera. 

C) Cilindro. 

D) Cubo. 

E) Bate-papo: É possível morar em prédios, ainda que a da imagem do 

item A pareça comercial. 

-Página 57: 

Exercício 5) Pintar de azul o par que forma um quadrado.  

Pintar de amarelo o par que forma um retângulo. 

Exercício 6) Circular os objetos que têm a forma parecida com a de um 

cone e marcar um x nos objetos que têm a forma parecida com a de um 

cilindro. 

-Atividades de artes: 

-Página 11: 

A) O olho do tocador. 

B) Resposta pessoal. 


