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Atividade referente ao dia 13/04/2020 Segunda-feira 

Português: Conteúdo __ Histórias para imaginar: Unidade 3 

Conhecendo conto: 

Importante: Conto é um gênero literário que contém narração. Geralmente é 

de ficção e são histórias muito contadas para crianças. Apesar de serem 

menores, possuem início, meio e fim. Tem a presença de um narrador. 

• Assistir a videoaula do link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=xpuKnnMcxvc  acesso dia 11/04/2020. 

• Fazer a leitura do texto: “As mil e uma noites” páginas 62 e 63 e 

responder as páginas 64 e 65. Na página 65 a letra “b” da 6 não 

precisa responder. Fazer a leitura da 66 e responder a 67. 

• Importante: Todos os textos marcar leitura e o dia. 

 

Matemática: Conteúdo ___Compondo formas: Unidade 3 

Formas geométricas: 
 
Importante: Formas geométricas são os formatos das coisas ao nosso 

redor, sendo que normalmente são estudadas com base na geometria, um 

ramo da matemática que se dedica em observar as formas, tamanhos e 

dimensões das figuras presentes no espaço. 

• Assistir a videoaula do link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=4YH-pqfypFY acesso dia 11/04/2020 

• Fazer a observação  das páginas 64 e 65 responder as 3 perguntas do 

vasculhando ideias no caderno de matemática, ler a 66 e fazer a 67 e 

68. 

• Importante: Marca leitura nos textos e dia. 

https://www.youtube.com/watch?v=xpuKnnMcxvc
https://www.youtube.com/watch?v=4YH-pqfypFY


Correção dos exercícios do dia 09/04/2020 

Português 

1) Complete com g ou j e copie – as. 

estrangeiro                                                   

gilete 

jenipapo 

giz 

cerejeira 

sugestão 

jesuíta 

pajem 

gelatina 

lojista 

gemada 

girafa 

geada 

gesso 

algema 

rabugento 

ligeiro 

     geração 

laranjeira 

gorjear 

despejar 

ferrugem 



2) Coloque a pontuação correta. 

a) Você viu minha pasta? 

b) Com quem saiu? 

c) Que moça linda! 

d) Oh!  Como sou feliz! 

e) Onde está seu livro? 

f) Você foi a escola ontem?  

 

3) Procure o significado das palavras abaixo. 

a) Averiguei =Resposta pessoal 

b) Gratuito = Resposta pessoal 

c) Vaidade = Resposta pessoal 

d)  Magnífico = Resposta pessoal 

 

Correção dos exercícios do dia 09/04/2020 

Matemática 

1) Arme e resolva as divisões. 

a) 72 :6= 12 

b) 357: 7= 51 

c) 672: 6= 112 

d) 4325: 5= 865 

e) 348: 3= 116 

f) 3647:7= 521 

g) 810:3= 270  

h) 1824:8= 228 

i) 154:2= 77 

j) 2685:3= 895 

k) 4950:9= 550  

l) 6174:7= 882 

2) Complete com atenção em relação ao número 2187. 

a) Quantas ordens ele tem? 

4 ordens  



b) O algarismo 8 ocupa a 2º ordem, a das dezenas. 

c) O algarismo 1 ocupa a 3º ordem, a das centenas. 

d) O algarismo 7 ocupa a 1º ordem, a das unidades. 

3) Decomponha os números como no exemplo. 

3922= 3 unidades de milhar, 8 centenas, 6 dezenas e 5 unidades. 

1865= 1 unidade de milhar, 8 centenas, 6 dezenas e 5 unidades. 

3541= 3 unidades de milhar, 5 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. 

5789= 5 unidades de milhar, 7 centenas, 8 dezenas e 9 unidades. 

8473= 8 unidades de milhar, 4 centenas, 7 dezenas e 3 unidades. 

7214= 7 unidades de milhar, 2 centenas, 1 dezena e 4 unidades. 

6329= 6 unidades de milhar, 3 centenas, 2 dezenas e 9 unidades. 

2926= 2 unidades de milhar, 9 centenas, 2 dezenas e 6 unidades. 

 

Correção do texto: O príncipe desencantado ____ páginas 58 à 61 

Importante: Atividade feita no dia 17/03/2020 e 18/03/2020, mas não foi 

corrigida porque a maioria da sala faltou. Devido a quarentena 

estabelecida naquela semana. 

Página 59 

1) Resposta pessoal. 

2) A Bela Adormecida. 

 Página 60 

3) (5 )      ( 4) 

(1)         (3) 

( 6)        ( 2)   

4) Bate – papo  

 



Página 61 

5) encantado. 

6) Quer dizer desenganado, desiludido, desapontado. 

7) O comportamento da princesa ao despertar, demonstrando em suas falas 

estar interessada apenas em bens materiais, desiludiu o príncipe. 

8) Resposta pessoal. 

9) Cinderela é apelidada de “gata borralheira” porque a madrasta e suas 

filhas a obrigam a fazer todas as tarefas domésticas. Por isso, apesar de 

sua beleza, ela vivia suja e malvestida, porque, entre outras coisas tinha 

de mexer no borralho, nas cinzas do forno ou da lareira, sendo alvo de 

gozações das irmãs maldosas. 

10)  Resposta pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


