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Atividade referente ao dia 14/04/2020___ Terça- feira 

Matemática 

Ampliação e redução 

Ampliação e redução de figuras é um assunto presente no cotidiano das 

pessoas e muito importante no estudo da Geometria, pois envolve a questão da 

semelhança de figuras. Ampliação é o ato ou efeito de ampliar, é a reprodução 

de uma imagem em tamanho maior, enquanto reduzir é tornar menor uma 

imagem. 

• Resolver as atividades da apostila páginas 69 à 72 até o exercício 5. 

Importante: Os alunos deverão contar a quantidade de quadrinhos da 

área ocupada pela figura original, tanto em sua altura quanto em sua 

largura, para ampliar ou reduzir o desenho. 

 

Português ____ Continuidade de conto 

Ler e observar a página 68 em seguida responder as páginas 69 e 70. 

História _ Um novo centro econômico no Brasil__ Unidade 3 

A grande extensão territorial do Brasil proporciona possibilidades para a 

execução de várias atividades econômicas. Além da existência de riquezas 

minerais, a sua grande extensão territorial pode ser destinada à atividade 

agropecuária. 

• Observar as páginas 130 e 131, responder no caderno de história o 

vasculhando ideias. 

• Ler a pagina 132 e grifar a parte do texto que fala de “Entradas e 

bandeiras”. 



• Ler a página 133 e grifar o 2º parágrafo de “A Guerra do ouro”, e o último 

parágrafo “A riqueza das minas deu origem ao comércio”. 

• Responder as páginas 134 e 135, não precisa fazer o exercício 2 da 135. 

• Ler a 136 e grifar os dois pontos em negrito  e responder as páginas137, 

138 e 139. 

 

 

Correção das atividades do dia 13/04/2020___ Segunda-feira 

Português 

Página: 64 

1) Esperta, inteligente, confiante, criativa. 

 

2) O pai escolhia a noiva para o filho e o casamento era celebrado, com 

muitas festas e banquetes. 

 

 

3) a) Porque Sherazade era uma moça muito inteligente, que lia muito. 

 

b) Interromper na melhor parte a história que estava contando. 

Página 65 

4) Porque o sultão era famoso por executar todas as mulheres com quem 

se casava. 

 

5) No começo da história: Um belo jovem  

 

No meio da história: Um monstro amargurado, triste, louco e vingativo. 

 

No fim da história: Apaixonado e bom 

 

6) a) Cada vez que uma pessoa conta uma história, geralmente fala de 

modo diferente ou acrescenta algo novo, às vezes sem intenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matemática  

Página 67 

 

 

Página 68 

1) 5 

 

2) Triângulo 

 

 

3) Retângulo 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


