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Português: Conteúdo ___ Histórias para imaginar___ Unidade 3 

• Um passo a mais __ Produção de texto ( ler as instruções da página 76 

e fazer atividade no caderno. 
• Para ir além página 77. Vamos adaptar a atividade. Abaixo segue uma 

lista de contos, colocar em ordem alfabética na apostila de acordo com o 

sobrenome do autor. (Conteúdo estudado na unidade 1) 

Lista de Contos 

1.Reinações de Narizinho – Monteiro Lobato 

2.A bolsa amarela – Lygia Bojunga 

3. Chapeuzinho Amarelo – Chico Buarque 

4. A Operação do Tio Onofre – Tatiana Belinky 

5. Bisa Bia Bisa Bel – Ana Maria Machado 

6.A Arca de Noé – Vinícius de Moraes 

7.Lúcia Já-Vou-Indo –Maria Heloísa Penteado 

8. A Bruxinha Atrapalhada-Eva Furnari 

 9.Xisto no Espaço- Lúcia Machado de Almeida 

10.Marcelo, Marmelo, Martelo- Ruth Rocha 

Religião  

Fizemos até a página 14, quem faltou por favor colocar em ordem. 

Matemática 

Triângulos por todas as partes___ Unidade 3 

Fazer a página 79, exercício 1 e 2. 



 

Correção das atividades do 16/04/2020 

Ciências 

Respostas pessoais 

Português 

Página 71 e72 

1) Bela, formosa, graciosa. 

 

2) No início, o pai tentou dissuadi-la de sua decisão, pois receava pela vida 

de Sherazade. Mas a jovem, que tinha um plano, insistiu e ele acabou 

concordando. 

O sultão naturalmente aceitou a oferta, porque já ouvira falar da beleza e 

inteligência de Sherazade. Deu ordens para que o casamento se realizasse 

naquela mesma semana, com muita abundância e dança. 

Página 73 

3) Verbo 

Substantivo feminino 

4) Acontece que naquele mesmo reino havia uma moça muito feia, 

estúpida, néscia, que tinha medo do perigo. Seu nome era Sherazade. 

Desde pequena ela se desinteressava dos livros. 

 

5) a) simples, comuns, despretensiosas, triviais, modestas, humildes etc 

b) sofisticadas, elegantes, pretenciosas, charmosas, ostentosas, sumptuosas, 

etc. 

Página 74 e 75 

1) (D)         (C) 

(B)          (A) 

2) Estou, mas será que vou assim, tão malvestida. 

3) a) grande 



b) obedientes 

c) jovem 

d) claro 

e) curtos 

f) feiura 

Matemática 

1) Arme e resolva as divisões no caderno. 

 

a) 75:3 = 25 

b) 396:9= 44 

c) 756: 6= 126 

d) 102: 6 = 17 

e) 175: 7= 25 

f) 846: 3= 282 

g) 65: 5= 13 

h) 144: 3= 48 

 

2) Problemas: 

a) Um granjeiro distribuiu 288 ovos em 12 caixas iguais. Quantos ovos 

couberam em cada caixa? R: 24 ovos 

b) Titia distribuiu 324 docinhos em 9 bandejas iguais. Quantos docinhos ela 

colocou em cada bandeja? R: 36 docinhos 

c) Malu tem 345 figurinhas. Ela colou 15 em cada página de seu álbum. 

Quantas páginas tem seu álbum? R: 23 páginas 

d) Vovó comprou 96 metros de fita para serem colocadas igualmente em 6 

toalhas. Quantos metros de fita terá cada toalha? R: 16 metros de fita 

e) Um jardineiro tem 455 mudas de rosas para replantar igualmente em 5 

canteiros. Quantas mudas irá plantar em cada canteiro? R: 91 mudas 

f) Um alfaiate costura 54 calças em 6 dias. Quantas calças ele fará em 1 

dia, se costurar a mesma quantidade de calças por dia? R: 9 calças 

 



 

 

 

 

 

 

 


