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ATIVIDADES DO DIA 18/06/2020 

 

Geografia 

Apostila páginas 177, 178, 179 e 180. 

Obs.: a página 178 faremos em sala de aula. 

 

Matemática 

Apostila páginas 56 e 57. 

 

Português 

Leia o poema 

O GATO E O RATO 

O rato rajado rói um bocado 

do queijo furado. 

Está tão distraído que nem vê 

o gato pintado bem ao seu lado. 

O ratinho corre tanto que quase 

perde o coração no caminho. 

Mas chega bem a tempo no seu buraco: 

mais um pouquinho 

e era uma vez um rato... 

Roseana Murray. No mundo da lua. Belo Horizonte: Miguilim, 1983. 

Responda 

1) Quais são os personagens do poema? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



2) O que o taro fazia quando ficou distraído? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3) Qual a consequência dessa sua situação? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4) Que reação teve o ratinho ao ver que o gato estava bem ao seu lado? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5) “O ratinho corre tanto que quase perde o coração no caminho”. 

O que quer dizer “quase perde o coração no caminho”? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

6) O poema acaba com o rato ou o gato ganhando a corrida? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7) O que teria acontecido se o gato ganhasse a corrida? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8) O que quer dizer “era uma vez o rato”? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA 17/06/2020 

Artes 

Página 17 

Resposta pessoal 

Página 18  

Sim. Na primeira imagem, identifica-se a sombra de um casal de mãos dada; a forma dos corpos 

tem proporções próximas do real. Na segunda imagem, a sombra parece de um ser humano, mas 

suas proporções não estão conforme a realidade. 



Página 19 

a) Resposta pessoal 

b) É possível perceber o quadrado porque o fundo apresenta tonalidade de branco diferente. 

 

Matemática no caderno 

5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 – 75 – 80 – 85 – 90 – 95 – 

100 – 105 – 110 – 115 – 120 – 125 – 130 – 135 – 140 – 145 – 150 – 155 – 160 – 165 – 170 – 

175 – 180 – 185 – 190 – 195 – 200. 

 

Português 

Interpretação de texto 

1) Anda de queixo pra cima, focinho empinado, pescoço esticado, andar requebrado, ar de 

grã-fina. 

2) Que a girafa anda parecendo gente rica. 

3) Anda olhando pra cima. 

4)   

a) Aflita. 

b) Chorava e gritava: “Socorro!” 

5) O mico sentado no galho da árvore viu o que aconteceu com Josefina e a ajudou. 

6) Buscar socorro para tirar a girafa do buraco. 

7) amigo 

berrante 

listrada 

pulante 

8) Josefina ficou mais educada e gentil com todos. Não é mais metida. 

9) Hugo Ribeiro de Almeida 


