
EM DR. ÁTILA FERREIRA VAZ 

3º anos A, B, C, D, E e F – 10ª SEMANA 

Olá Srs. Pais e responsáveis! 

Seguimos com nossas atividades utilizando todas as possibilidades e recursos nesse 

momento de isolamento social, reinventando o conceito e o papel da escola. Nós professores 

buscamos sempre maneiras de atingir aos nossos alunos de forma clara e objetiva e assim permitir 

que alcancem os objetivos propostos por nós. Para isso, ouvindo devolutivas de algumas famílias, 

elaboramos uma maneira de facilitar o entendimento das comandas das atividades. Faremos uso 

de imagens que mostrarão o que precisa ser apenas lido, o que precisa ser copiado e registrado 

no caderno e o que precisa ser respondido oralmente. Segue abaixo os ícones e suas legendas. 

Seguimos, juntos, porém distantes. Um bom trabalho para todos! 

Todas as vezes em que você observar esses desenhos nas suas atividades, deve seguir as 

seguintes comandas:  

 

APENAS PARA LEITURA 

 

 

PARA COPIAR E RESPONDER NO CADERNO 

 

 

RESPONDER ORALMENTE 

 

 

FAZER ARTÍSTICO 

 

                       

ATIVIDADE FÍSICA 

 

Fonte dos ícones: https://www.fotosearch.com.br/CSP992/k13426457/ 

https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/homem-andando-falando-por-um-alto-falante_30679 

https://www.fotosearch.com.br/CSP992/k13426457/
https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/homem-andando-falando-por-um-alto-falante_30679


ARTE 

CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJETIVO 

 

Na semana anterior iniciamos o tema sobre às festas tradicionais da nossa cultura. Vimos 

música tradicional e uma obra que retrata a festa com música, dança e roupas típicas. Agora vamos 

continuar neste mesmo tema, e observar a obra de Alfredo Volpi que retrata um dos elementos 

decorativo junino que são as bandeirinhas. E ainda, reconhecer formas geométricas, confeccionar 

e decorar, se possível, sua casa. 

 

COMO SURGIRAM AS BANDEIRINHAS? 

Elas surgiram por causa dos três santos: santo António, são João e são Pedro, onde estes 

eram pregados em grandes bandeiras para serem admirados durante as festas. Com o tempo, 

passaram a fazer bandeirinhas pequenas e coloridas como conhecemos hoje, para alegrar o 

ambiente da festa. 

Agora, vamos observar a obra abaixo. 

 

Volpi foi um pintor brasileiro que ficou famoso por retratar bandeirinhas em sua pintura, o 

que foi uma evolução de pinturas figurativas para pinturas abstratas geométricas. 

 

Bandeira e Mastro¨, de Volpi. Sem data: Fonte Arte na rede e Mundo educação 



Quando olhamos uma bandeirinha junina, quais as formas geométricas que vemos? 

Que tal fazermos algumas bandeirinhas para enfeitar a nossa casa. Você pode usar folha de 

revista, jornal, sacola, folha de caderno, sulfite e o que mais você tiver disponível ou se preferir 

desenhe bandeirinhas coloridas no seu caderno.  

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

OBJETIVO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Dando continuidade às brincadeiras e jogos tradicionais, nessa semana vamos brincar com 

mais três dessas divertidas práticas chame a família para participar e vamos dar boas risadas 

juntos!!           

 

MATERIAIS: 

 

Frango na panela: panela grande / bacia / balde / caixa de papelão, frango de borracha/ 

ursinho de pelúcia / bonecos em geral / bolas de papel. 

Tomba latas: latas / rolinhos de papel higiênico / potinhos de margarina vazios / embalagens 

de leite vazias, bolas de meia / bolas de papel / bola convencional. 

Argolas: Folhas de jornal + fita adesiva / pratinhos de papelão + tinta guache / pulseiras de 

plástico; garrafas pet / potes de shampoo / garrafas de água mineral cheios com água ou areia.  

 

ATIVIDADE: FRANGO NA PANELA 

 

Para a brincadeira Frango na Panela você precisará de uma panela grande (bacia, balde ou 

até mesmo uma caixa de papelão) e um frango de borracha (que pode ser substituído por um 

ursinho de pelúcia, bonecos em geral ou até mesmo bolas de papel). 

A brincadeira consiste em delimitar uma área para o lançamento e tentar lançar os frangos 

dentro da panela, cada jogador tem três chances de jogar o Frango na Panela.  



Caso a criança esteja jogando sozinha ela pode variar a distância e criar dificuldades para a 

brincadeira. Caso esteja jogando com outras pessoas vence a brincadeira quem tiver mais acertos.  

 

 

 

 

 

        Fonte: Português e Documentos          Fonte: Aulas Teatro Infantil 

 

ATIVIDADE: TOMBA LATAS 

 

Você precisará de seis latas vazias iguais para fazer essa brincadeira. Caso você não tenha 

latas, pode usar embalagens de margarina vazias, embalagens de leite vazias ou ate mesmo 

rolinhos de papel higiênico. O importante é que sejam do mesmo tamanho para poder empilhar. 

Caso você não tenha 6, você consegue fazer com apenas 3. Para jogar você pode usar uma bola 

convencional, bola de meia ou até mesmo uma bola feita de papel.  

Faça uma linha no chão, que é o limite até onde você pode ir para jogar a bola, cada lata 

acertada vale 1 ponto, caso você acerte todas as latas de uma vez só você ganha os pontos de 

cada lata e mais 3 pontos extras.  

Se você jogar sozinho, pode ver quantos pontos acerta, ou pode chamar sua família e ver 

quantos pontos cada um acerta.  

 

 

 

FONTE: Tempo Junto >> 

 

ATIVIDADE: ARGOLAS 

 

Os pinos podem ser confeccionados de garrafas ou potes de plástico de diversos tamanhos 

(garrafas pet de 1 litro, garrafa de água mineral, potes de shampoo, etc), cheios com água ou areia 

– figura 1, para que fiquem firmes no chão. As argolas podem ser confeccionadas com jornal (enrola 



o jornal e passa fita adesiva em volta – figura 2), ou pratinhos de papelão – figura 3, ou pulseiras 

de plástico também podem ser utilizadas. O objetivo é arremessar e acertar o maior número de 

argolas possível. Ganha quem acertar mais argolas. É i importante definir a distância para que o 

arremesso seja realizado. 

Figura 1 – Pino de garrafa pet 

 

 

 

 

Fonte:BOOG, A. C.; URIZZI, E. J. 2017. 

Figura 2 – Argola de jornal e fita adesiva 

 

 

 

 

Figura 3 – Argola de pratinho 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Pinterest                                                         Fonte: Pinterest.  

REGISTRO:  REGISTRE EM SEU CADERNO 

 

- Como foi participar das brincadeiras? 

- Seus familiares gostaram? 

- Como foi construir os brinquedos? 

 



           REFERÊNCIAS 

• BOOG, A. C.; URIZZI, E. J. Práticas Corporais e a Educação Física Escolar: 1° e 2° anos. 

1° Ed. São Paulo: Boreal Edições: 2017. 

• Imagem: Como fazer um jogo de argolas com garrafa pet (Pinterest). Disponível em: < 

https://images.app.goo.gl/Hh7S3JPfEssc7KDAA> Acesso em: 31/05/2020. 

• Imagem: juego en casa – punteria (Pinterest). Disponível em: 

<https://images.app.goo.gl/mHCxQdRnWJ68jQ4n7> Acesso em: 31/05/2020. 

• Imagem: Aulas Teatro Infantil. Disponível em: <https://aulasteatroinfantil.com/a-galinha-

desaparecida/>.  Acesso em: 01/06/2020 

• Imagem: Portuguese Documentos. Disponível em: 

<https://fdocumentos.com/document/frango-na-panela-placa.html>. Acesso em: 01/06/2020 

• Tempo Junto: 10 ideias criativas para fazer brinquedos com latas. Disponível em: 

<https://www.tempojunto.com/2015/06/26/10-ideias-criativas-para-fazer-brinquedos-com-

latas/>. Acesso em: 01/06/2020. 

 

 

HISTÓRIA 

 

OBJETIVOS: 

1- Conhecer as características da Festa Junina, valorizando e demonstrando atitudes de 

respeito ao trabalho e ao homem do campo; 

2- Possibilitar ao aluno conhecer um pouco sobre uma das festas mais tradicionais do Brasil. 

Seus símbolos, santos, pratos típicos, trajes, dança e seu valor dentro do folclore brasileiro, 

destacando seus aspectos sociais e religiosos; 

3- Valorizar a cultura local. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: As festas juninas são sempre prazerosas com muita animação; 

trabalhamos músicas com diversas apresentações; quadrilhas, brincadeiras diversas, comidas 

típicas. Neste momento vamos recordar um pouco de nossa festa junina.  

 

 

 

 

https://images.app.goo.gl/Hh7S3JPfEssc7KDAA
https://images.app.goo.gl/mHCxQdRnWJ68jQ4n7
https://aulasteatroinfantil.com/a-galinha-desaparecida/
https://aulasteatroinfantil.com/a-galinha-desaparecida/
https://fdocumentos.com/document/frango-na-panela-placa.html
https://www.tempojunto.com/2015/06/26/10-ideias-criativas-para-fazer-brinquedos-com-latas/
https://www.tempojunto.com/2015/06/26/10-ideias-criativas-para-fazer-brinquedos-com-latas/


 

1- SOMENTE LEITURA. 

 

 

 

 

https://www.lipitipi.org/2015/06/atividade 

Bom trabalho 

 

 

https://www.lipitipi.org/2015/06/atividade


 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

SOMENTE LEITURA 

OBJETIVOS:  

• Compreender como se forma as ruas, os bairros e a cidades. 

• Entender que das reuniões de moradias foi surgindo as ruas, as praças, as avenidas. 

• Perceber a diferença entre os dois lados da imagem. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: para que as crianças possam perceber que cada rua tem um nome, que 

na cidade existe praças, parques, praças. Tem comércios, igrejas. (...) 

1- LEIA E RESPONDA NO CADERNO A ATIVIDADE 

 

https://br.pinterest.com/pin/643803709219944957/ 

https://br.pinterest.com/pin/643803709219944957/


2- COPIE A PERGUNTA E A RESPOSTA CORRETA NO CADERNO 

 

 

 

 

 

https://madalenaclaudia.blogspot.com/2019/11/atividades-adaptadashttps:// 



CIÊNCIAS 

 

SOMENTE LEITURA 

 

OBJETIVOS:  

1- Compreender os conceitos relacionados com o meio ambiente, sustentabilidade, preservação e 

conservação. 

2- Formar de cidadãos conscientes e críticos,  

3-Trabalhar com a inter-relação entre o ser humano e o meio ambiente, desenvolvendo um espírito 

cooperativo e comprometido com o futuro do planeta. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Trabalhando consciência ambiental, a interação do homem com o meio 

ambiente e ainda, a melhoria da qualidade de vida. Chamar atenção dos estudantes para problema 

da poluição. Visitas à espaços naturais, como parques, praças e ajudar os alunos a refletirem sobre 

a importância dos bens naturais e ainda, sua conservação; a importância da reciclagem.  

OBSERVE A IMAGEM 

 

 

http://tkeyla.blogspot.com/2013/05/atividades-meio-ambiente.html 

http://tkeyla.blogspot.com/2013/05/atividades-meio-ambiente.html


COPIE E RESOLVA NO SEU CADERNO ESTA QUESTÃO. 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/530087818643157069/ 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/530087818643157069/


MATEMÁTICA 

OBJETIVOS: 

• RESOLVER PROBLEMAS DE ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO, UTILIZANDO 

DIFERENTES ESTRATÉGIAS; 

• IDENTIFICAR INFORMAÇÕES EM TABELAS E GRÁFICOS; 

• RECONHECER QUANTIDADES EM UMA RECEITA CULINÁRIA. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: CONTINUAREMOS A REALIZAR ATIVIDADES QUE JÁ 

FAZÍAMOS EM SALA DE AULA. JUNTAMENTE COM SEUS FAMILIARES, 

CONVERSEM SOBRE A MELHOR FORMA DE FAZER AS TAREFAS. VOCÊ 

PODE RESPONDER UM POUCO EM CADA DIA DA SEMANA OU AINDA 

SEPARAR UM DIA ESPECÍFICO PARA CADA MATÉRIA.  

 

COMANDA: VOCÊ PODE FAZER AS ATIVIDADES NO SEU CADERNO. NÃO 

PRECISA COPIAR OS OBJETIVOS, A CONTEXTUALIZAÇÃO E NEM AS 

COMANDAS; COLOQUE O NÚMERO DA ATIVIDADE E A RESPOSTA 

CORRESPONDENTE. NÃO SE ESQUEÇA DE MANTER SEU CADERNO 

ORGANIZADO.  

ATIVIDADES  

1. AS TURMAS DOS 3º ANOS FIZERAM UMA PESQUISA SOBRE AS COMIDAS 

TÍPICAS PREFERIDAS DA FESTA JUNINA. REPRESENTE AS QUANTIDADES 

DESENHANDO UM GRÁFICO, IGUAL O QUE ESTÁ ABAIXO. 

  

 

 

 

GRÁFICO DAS COMIDAS TÍPICAS PREFERIDAS DA FESTA JUNINA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

MILHO CANJICA PÉ-DE-
MOLEQUE 

PAMONHA BOLO DE 
FUBÁ 

PIPOCA 

 

COMIDA TÍPICA QUANTIDADE DE VOTOS 

MILHO 9 

CANJICA 7 

PÉ-DE-MOLEQUE 5 

PAMONHA 3 

BOLO DE FUBÁ 9 

PIPOCA 10 



 

2. OBSERVANDO O GRÁFICO E TABELA DO EXERCÍCIO ANTERIOR RESPONDA: 

 

a) QUAL COMIDA TÍPICA RECEBEU MAIS VOTOS? 

_______________________________________________ 

 

b) E QUAL COMIDA TÍPICA RECEBEU MENOS VOTOS? 

________________________________________________ 

 

c) QUAIS COMIDA RECEBERAM A MESMA QUANTIDADE DE VOTOS? 

________________________________________________ 

 

d) QUANTOS ALUNOS PARTICIPARAM DESSA PESQUISA? (FAÇA A CONTA) 

 

 

RESPOSTA:_____________________________ 

 

 

3. RESOLVA OS PROBLEMAS USANDO OS PREÇOS QUE ESTÃO NA TABELA 

ABAIXO: 

 

TABELA DE PREÇOS 

CHURRASCO 6 REAIS 

BOLO DE FUBÁ 3 REAIS 

REFRIGERANTE 4 REAIS 

MILHO  3 REAIS 

DOCES TÍPICOS 2 REAIS 

PIPOCA 2 REAIS 

BRINCADEIRAS 2 REAIS 

 

a) ROSINHA QUER COMPRAR 1 REFRIGERANTE, 2 CHURRASCOS E 1 PEDAÇO DE 

BOLO DE FUBÁ. QUANTO ROSINHA DEVERÁ PAGAR? 

 

 

RESPOSTA:_____________________________ 

 
b) CHICO QUER COMPRAR 1 CHURRASCO, 2 MILHOS E 3 FICHAS DE 

BRINCADEIRAS. QUANTO ELE VAI GASTAR? 

 

 

 

 

RESPOSTA:_____________________________ 

 

 



c) ZECA TEM 12 REAIS PARA GASTAR NA FESTA JUNINA. ELE QUER GASTAR TODO 

O DINHEIRO. ESCREVA UMA SUGESTÃO DO QUE ELE PODE COMPRAR COM 

ESSE DINHEIRO SEM SOBRAR NADA. 

 

 

 

 

RESPOSTA:_____________________________ 

 

d) JOSÉ TEM 15 REAIS E QUER GASTAR TUDO EM FICHAS PARA BRINCADEIRAS. 

QUANTAS FICHAS ELE PODERÁ COMPRAR COM ESTE DINHEIRO? SOBRARÁ 

ALGUM DINHEIRO? 

 

 

 

 

RESPOSTA:_____________________________ 

 

4. VOCÊ GOSTA DE BOLO DE FUBÁ? QUE TAL FAZER JUNTO COM A SUA 

FAMÍLIA A RECEITA DESSE DELICIOSO BOLO? OBSERVE BEM AS 

QUANTIDADES DE CADA INGREDIENTE, SENÃO A RECEITA PODE DAR 

ERRADA. 

 

 

 

 

 



 

5. AGORA PESQUISE E ANOTE EM SEU CADERNO O PREÇO DE CADA PRODUTO: 

1 DÚZIA DE OVOS – R$__________________ 

1 KG DE FARINHA DE TRIGO – R$____________ 

1 POTE DE FERMENTO – R$_______________ 

1 KG DE AÇÚCAR – R$___________________ 

1 LITRO DE LEITE – R$___________________ 

1 KG DE FUBÁ – R$____________________ 

1 ÓLEO DE SOJA – R$___________________ 

 

 

FONTES: 

HTTPS://MIRIAMVEIGA.COM.BR/FESTA-JUNINA/PAGE/4/ (MATERIAL ADAPTADO DO SITE; 

ACESSO EM 09/06/2020 ÁS 16:15). 

HTTPS://MIRIAMVEIGA.COM.BR/2016/06/PAGE/5/ (MATERIAL ADAPTADO DO SITE; ACESSO 

EM 09/06/2020 ÁS 16:47). 

HTTPS://WWW.ESPACOEDUCAR.NET/2016/06/LINDAS-ATIVIDADES-DE-FESTA-JUNINA-

PARA.HTML (MATERIAL ADAPTADO DO SITE; ACESSO EM 09/06/2020 ÁS 16:54). 

 

 

PORTUGUÊS 

  

     OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

• Escrever expondo seus sentimentos e vivências durante a quarentena; 

• Perceber a função social da leitura e da escrita de uma receita; 

• Compreender os diferentes sons da letra X (ortografia). 

      CONTEXTUALIZAÇÃO: dando continuidade as atividades realizadas em sala, proporcionamos 
as crianças uma atividade lúdica de produção de texto formando um diário da quarentena, 
objetivando reforçar seus conhecimentos com atividades dirigidas e significativas. 

      COMANDA: Copiar em seu caderno APENAS o que for solicitado conforme escrito em cada 
questão e a legenda. Lembre-se de colocar a data e a matéria a qual corresponde esta atividade 
(Português).  

 

https://miriamveiga.com.br/festa-junina/page/4/
https://miriamveiga.com.br/2016/06/page/5/
https://www.espacoeducar.net/2016/06/lindas-atividades-de-festa-junina-para.html
https://www.espacoeducar.net/2016/06/lindas-atividades-de-festa-junina-para.html


ATIVIDADES  

 

1 –Leia com atenção as comandas abaixo. Você vai perceber que fazer um diário da 

quarentena pode ser uma atividade muito divertida! 

A 
B 

C D 

E F 



G H 

Fonte das imagens:www.brandili.com.br /superkidsbrandili 

 2 – Agora releia as comandas acima e copie em seu caderno apenas as repostas: 

A)Nome:_____________________________________________________ 

     Idade:________________________________________________________ 

Cidade:______________________________________________________ 

B) Quem está em casa com você? Escreva em seu caderno um pouquinho sobre essas 

pessoas. Não se esqueça de colocar o nome delas e o grau de parentesco. Exemplo: 

Maria(minha mãe). 

C) Desenhe em seu caderno seus fiéis companheiros. Se você não tem animais de estimação, 

desenhe um que você gostaria de ter. 

D) Escreva em seu caderno 5 brincadeiras favoritas para fazer em casa. 

E) O que fez desse dia, um dia especial? Escreva em seu caderno um relato de experiência 

sobre um dia especial que você teve. Pode ser um passeio, um aniversário, o nascimento do 

seu irmãozinho, seu primeiro dia de aula...Não esqueça de colocar os parágrafos,ok? 

F) Escreva em seu caderno quem são seus melhores amigos e porquê eles são tão legais.  

G) Compartilhe bons sentimentos. Escreva em seu caderno algo para uma pessoa especial que 

esteja com você e depois leia em voz alta para ela. Vai ser uma experiência interessante para 

você e para ela também. 

H) Escreva em seu caderno o que você fará quando sair de casa novamente. 

 



  3 – Leia as palavras que estão na atividade abaixo. 

   4 - Agora escreva em seu caderno as palavras, faça os triângulos e pinte de acordo com 

a tabela abaixo: 

 

Fontes: www.atividadesprofessores.com.br/ortografia 

  

http://www.atividadesprofessores.com.br/ortografia


 

 

Fonte da imagem:www.comidinhasdochef.com 

  5 –Você vai ler a receita de um doce bem típico da cultura das Festas Juninas no Brasil.  

Ingredientes: 

▪ 3 xícaras (chá) de arroz cru; 
▪ 1 litro de água; 
▪ 1 litro de leite;  
▪ 1 lata de leite condensado; 
▪ 6 colheres de sopa de açúcar; 
▪ Canela em pó a gosto. 

 
Modo de preparar: 
 
Cozinhe o arroz com a água em fogo médio, até ficar macio. Adicione o leite, o leite condensado e 
o açúcar. 
Coloque o arroz doce em copinhos, polvilhe a canela a gosto e leve à geladeira para ficar ainda 
mais cremoso. 
 

 

6 - Agora escreva em seu caderno apenas as respostas: 

A) Na sua opinião, além do arroz doce, quais são os outros pratos típicos que podemos 

encontrar nas Festas Juninas que fazem parte da cultura do nosso povo? 

 

 

FONTES: www.comidinhasdochef.com 

www.pinterest.com 

www.atividadesprofessores.com.br/ortografia 

http://www.comidinhasdochef.com/
http://www.pinterest.com/


ATENÇÃO! 
 

 

 

 

 

NAS PRÓXIMAS PÁGINAS ESTÃO OS GABARITOS, 

DAS QUESTÕES DA SEMANA ANTERIOR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO DE HISTÓRIA – 9ª SEMANA: 

 

QUESTÕES- Resposta 

1- O trabalho é atividade (X) Praticada pelas pessoas para produzir ou realizar algo. 

 

2-A pecuária é a criação de animais e a agricultura é o cultivo de plantas. 

 

3-Coleta de castanha do Pará. 

 

4-As matérias-primas são fundamentais porque a partir delas, são produzidos os produtos que 
consumimos. 

 

6- A imagem 3,  pedreiro é a correta. 

 

7- professor. 

 

8- crianças trabalhando na linha de produção. 

 

9-trabalho artesanal o artesão criava uma peça ou objeto desde o início ao fim, enquanto que na 
indústria havia a especialização e a divisão do trabalho em atividades manuais. 

 

10-cultivo de produtos orgânicos, evitando o uso dos agrotóxicos. 

 

11-restos de alimentos. 

 

12-médicos, enfermeiros, dentista. 

______________________________________________________________________ 

 

 

GEOGRAFIA- GABARITO – 9ª SEMANA 

 

RESPOSTAS: 

 

1-Trabalhador rural tem atividades no campo e o trabalhador urbano trabalha nas indústrias e 
comércios, prestação de serviços nas cidades. 

 

2-alternativa C, agricultor. 

 

3- D - É a atividade de cultivar a terra. 

 

4-Alternativa B, lojas, mercado, quitanda e farmácias. 

 

5- Cenas 1 e 2 

 

6-Alternativa A, derrubada de florestas. 

 



7- Na agricultura, os fertilizantes, os pesticidas, herbicidas e inseticidas usados no combate as 
pragas, quando usados de forma indevida, acabam sendo arrastados para os rios com as chuvas. 
Os contatos desses poluentes com o solo ou com a água podem contaminar os lençóis freáticos. 

 

8- O lixo depositado nas ruas, a céu aberto, atrai ratos, baratas e moscas, o que pode trazer 
doenças à população. ... Eles afirmam ainda que, com a chegada das chuvas, os resíduos podem 
também permitir o desenvolvimento de larvas de mosquitos vetores de doenças como a dengue. 

 

9- Alternativa C- poluição do ar. 

 

10- Alternativa C- devemos evitar o desperdício e a poluição da água porque a água é um recurso 
cada vez mais escasso na natureza e um dia pode acabar. 

 

______________________________________________________________________ 

 

CIÊNCIAS- GABARITO – 9ª semana 

RESPOSTAS: 

 

1-COMPLETE NA ORDEM: COPO frágil, LÁPIS madeira, CASACO flexível. 

 

2- Falso 

    Verdadeiro 

    Falso 

    Verdadeiro 

 

3-Alternativa C, água da chuva. 

 

4-Gasoso: bolhas em um refrigerante, ar do balão 

    Sólido:   areia da praia, lápis de cor, quadro de giz da sala de aula. 

    Liquido:  água que bebemos, leite que o bebê toma diariamente. 

 

5-Alternativa D- carrinho de madeira 

 

6-  A: argila , vasos e B: ouro, anéis 

 

7- 2- Plástico, 3- o Vidro, 4- o Papel 

 

8- Alternativa A: petróleo 

 

9-imagem da esquerda - óculos do passado, imagem da direita  - óculos da atualidade. 

Um óculos é fabricado armação de metal do passado e o outro da atualidade é armação de plástico. 

 

10- O filtro de barro é uma invenção humana e é fabricado em argila (barro). 

 

11- Alternativa B- tomada. 

 

12- Cortes tesoura, intoxicação remédios. 



 

13-Alternativa A, queimaduras. 

 

14- Tesoura. 

 

GABARITO DE PORTUGUÊS – 9ª SEMANA 

 

Questão 01  

 
 

Questão 02  - Complete as palavras e marcando um (X) no quadrinho correto: 

 

Palavra vr tr fr cr br gr dr pr 

Refrescar   x      

Prato        x 

Briga     x    

Drama       x  

Graveto      x   

Cravo    x     

Trave  x       

Livro x        

 
Questão 03  - Caça-palavras. 
 

LH - VELHA SS - PÁSSARO 

GU - GUERRA QU - AQUILO 

RR - CORRENTEZA NH - GALINHEIRO 

SC - CRESCER SÇ - DESÇA 

 

 

Questão 04- Completar com S ou SS as palavras: 

 



vaidoso passarinho passado passeio 

vaso vasilha passeio vassoura 

aviso ansioso classe massa 

 
Questão 05 – (A) uma lenda 
 

Questão 06 – A Mãe-do-Ouro era uma linda mulher de cabelos loiros. A protetora das minas. 
 
Questão 07 - Pai Antônio era uma velho escravo. 
 
Questão 08 – Morreu esmagado pela avalanche de terra. 
 

 

MATEMÁTICA  

GABARITO DAS ATIVIDADES DA SEMANA 9  

 

COMANDA:  

AGORA QUE VOCÊ JÁ FEZ SUAS ATIVIDADES, É HORA DE CONFERIR 

UTILIZANDO O GABARITO. SE HOUVER NECESSIDADE, FAÇA AS 

CORREÇÕES NECESSÁRIAS. 

 

1.                

MEDIDAS 

CÓDIGOS 

QUANTIDADE 

ORDEM 

ENDEREÇOS 

               PREÇOS 

               SENHAS 

               EMBALAGENS 

               PLACAS 

               CALÇADOS 

 

2.  

2.020 

6º 

30 

5 



                            4 

                            25 

                            2 

                            11 

                            22 

3. 

 

1.100   -   MIL E CEM. 

1.001   -   MIL E UM. 

1.010   -   MIL E DEZ. 

1.111   -   MIL, CENTO E ONZE. 

1.017   -   MIL E DEZESSETE. 

1.206   -   MIL, DUZENTOS E SEIS. 

 

4. 

 

A) A PROFESSORA TEM UMA CAIXA COM 58 LÁPIS. DESSES, 23 SÃO AZUIS 

E OS DEMAIS SÃO VERDES. QUANTOS LÁPIS DA COR VERDE A 

PROFESSORA POSSUI? 

R.: A PROFESSORA POSSUI 35 LÁPIS VERDES. 

 

 

 

B) AO FINAL DA PRIMEIRA RODADA DE UM JOGO, MARCOS VIU QUE ESTAVA COM 39 

FIGURINHAS. AO TÉRMINO DA SEGUNDA RODADA, ELE ESTAVA COM 65 

FIGURINHAS. QUANTAS FIGURINHAS MARCOS GANHOU NA SEGUNDA RODADA? 

R.: MARCOS GANHOU 26 FIGURINHAS NA SEGUNDA RODADA. 

 


