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Atividade para segunda-feira (13 de abril de 2020) 

 
Português: Conteúdo – Histórias para imaginar: Unidade 3 

Conhecendo o Conto 

Importante: O conto se passa em um local e em um tempo em que os costumes eram distintos 

dos atuais, algo que explica alguns elementos da narrativa. 

• Assistir a vídeoaula do link abaixo: 

 

https://youtu.be/xpuKnnMcxvc  acesso dia 13/04/2020 

• Fazer a leitura da página: 66 e resolver as atividades da apostila páginas: 67, 68, 69 

e 70. 

 
Matemática: Conteúdo – Compondo com formas: Unidade 3 

Ampliação e redução 

 
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: 70 a 72 – exercício 2 ao 5.  
 

Importante: Os alunos deverão contar a quantidade de quadradinhos da área ocupada pela 

figura original, tanto em sua altura quanto em sua largura, para ampliar ou reduzir o desenho. 
 

 

 

Correção da atividade referente ao dia 09/04 

Ciências 
1) Relacione as colunas: 

(A) HERBÍVOROS 

(B) CARNÍVOROS 

(C) ONÍVOROS 

 

 (C) Seres que consomem alimentos de origem vegetal e animal. 

 

 (A) Seres que consomem alimentos de origem vegetal, como plantas, frutos, sementes, flores, folhas, algas 

etc. 

 

(B) Seres que só comem outros animais, ou seja, consomem alimentos de origem animal. 

 
 

https://youtu.be/xpuKnnMcxvc


2) Pesquise qual a diferença entre ecossistema e hábitat? 

R: Ecossistema: é um sistema composto por diferentes seres vivos em um determinado ambiente, e a 

relação desses seres vivos em um determinado ambiente. 

Hábitat: é o espaço em que há condições favoráveis à vida e ao desenvolvimento de determinada 

espécie de ser vivo. 

 

Matemática: 
Efetue estas divisões e verifique o resultado de cada uma delas com a operação inversa. 

a) 75 : 5 = 25              25 x 3= 75 

b) 756 : 6 = 126        126 x 6= 756 

c) 175 : 7 = 25           25 x 7= 175 

d) 65 : 5 = 13             13 x 5= 65 

e) 369 : 9 = 44           44 x 9= 396 

f) 102 : 6 = 17           17 x 6= 102 

g) 846 : 3 = 282        282 x 3= 846 

h) 144 : 3 = 48            48 x 3= 144 

 


