
                          COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
                          ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
                             
                            Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 
                                   CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul – Paraná 
 
 

Atividades referente ao dia 17/06/2020____ Quarta-feira 

 

Matemática: Conteúdo: Papel e calculadora para quê?___ Unidade 3 

Páginas 66 e 67, ler e responder os exercícios. 

 

Português: Conteúdo: Conversar para conhecer___ Unidade 3 

Ler a página 65 e 66. 

Responder as páginas 66,67,68 e 69. 
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Correção das atividades do dia 16/06/2020____ Terça-feira 

Matemática 

1) Arme e efetue as multiplicações. 

a) 672 x 8= 5.376 

b) 745 x 5= 3.725 

c) 4634 x 6= 27.804 

d) 1728 x 3= 5.184 

e) 3241 x 8= 25.928 

f) 2868 x 4= 11.472 

g) 2518 x 2= 5.036 

h) 979 x 7= 6.853 

i) 1457 x 9= 13.113 

j) 947 x 4= 3.788 

k) 618 x 6= 3.708 

l) 2390 x 4= 9.560 

 

 

 

 

 

 



Português 

1) Reescreva as frases, colocando no aumentativo as palavras destacadas. 

a) O rapaz comprou um chapéu. 

O rapagão comprou um chapelão. 

b) O cão fugiu e se escondeu atrás do muro. 

O canzarrão fugiu e se escondeu atrás da muralha. 

c) O nariz do palhaço era vermelho. 

O narigão do palhaço era vermelho. 

d) Que peixe André pescou! 

Que peixão André pescou! 

e) O corpo do gigante não passou pela sala. 

     O corpanzil do gigante não passou pela sala. 

2) Reescreva as frases, colocando no diminutivo as palavras destacadas. 

a) O corpo do cavalo estava pintado para o desfile. 

O corpinho do cavalinho estava pintado para o desfile. 

b) O rapaz usava um chapéu para se proteger do sol. 

O rapazinho usava um chapeuzinho para se proteger do sol. 

c) Os escoteiros assaram batatas na fogueira que tinham acendido. 

Os escoteiros assaram batatinha na fogueirinha que tinham acendido. 

d) Na casa em cima do morro mora uma senhora gentil. 

Na casinha em cima do morrinho mora uma senhorinha muito gentil. 



Geografia 

Página 190 

Respostas pessoais. 

Página 191 

1) 10 alunos. 

2) Sim. Os alunos de uma sala de aula formam uma população dessa sala. 

Página 194 

1)a) O período entre os anos de 2.000 e 2.015. 

b) (X) diminuiu. 

 


