
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 04 de Agosto de 2020. 

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

 Aluno (a): _____________________________________________________ 

 

Conteúdos trabalhados: 

-Apostila de português – Sentidos do texto. 

-Caderno de caligrafia – Letra z e família silábica. 

-Apostila de matemática – Adição e subtração. 

-Apostila de história – Diversidade brasileira. 

 

Atividades de português. 

-Fazer o exercício 5 da página 21 da apostila de português. 

-No caderno de caligrafia: 

Fazer a letra z maiúscula, minúscula e sua família silábica. 

Z   Z   Z   Z   Z 

z   z   z   z   z    

Za   Ze   Zi   Zo   Zu 

za   ze   zi   zo   zu   zão. 

 

Atividades de matemática. 

-Fazer o exercício 1 da página 21 da apostila de matemática. 

 

Atividades de história. 

-Fazer os exercícios das páginas 96 e 97 da apostila de história. 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 03/08. 

-Atividades de português: 

-Página 19 da apostila de português: leitura e bate-papo. 

-Página 20: 

Exercício 1) Imagine seu Chico, o dono da venda, e desenhe-o no caderno. 

Exercício 2) A) Sublinhar: renda, penico, arroz, feijão, carne de sol, bota 

para peão, lençol, semente de girassol, agulha, linha, milho pra galinha, 

panela de barro, unguento para catarro, folhinha, mala para viagem, 

dicionário de rima. 

B) Arroz, feijão, carne de sol, semente de girassol, milho para galinha. 

C) Um dicionário de rima. 

Exercício 3)  

A) Beatriz. 

B) Carolina. 

C) Daniela, Danilo. 

D) Roberto. 

Exercício 4) Ligar: 

Sol  girassol 

Viagem  bobagem 

Feijão  peão 

Linha  galinha 

Barro  catarro 

 

-Atividades de matemática: 

-Página 20: 

Exercício 3)  D   U 

                       1    0       Dez 



D    U 

2    3    Vinte e três 

 

D    U 

 6    5     Sessenta e cinco 

 

D    U 

7      8   Setenta e oito 

 

-Atividades de valores e princípios: 

-Página 37: 

Realize, com um adulto, a entrevista da solidariedade. Se preferir, peça a 

ele responder as respostas da letra a até a letra f. 

 


