
 

 

AOS EDUCANDOS E SUAS FAMÍLIAS. (NÃO COPIAR) 

ORGANIZAMOS AS ATIVIDADES PARA SEREM FEITAS POR DIA. É SÓ SEGUIR A 

ORGANIZAÇÃO.  

AO RETORNAR À ESCOLA, VOCÊS DEVERÃO TRAZER OS MATERIAIS E AS ATIVIDADES 

REALIZADAS NESTE PERÍODO. 

AO FINAL COLOCAMOS O GABARITO DA SEMANA ANTERIOR PARA QUE VOCÊS POSSAM 

CONFERIR! 

BOM ESTUDO! 

1º DIA 

MATEMÁTICA 

Hoje faremos a leitura e a interpretação do gráfico de medição de temperatura.  A temperatura dos 

dias é variável de acordo com as estações do ano. Observe o gráfico abaixo que mostra as 

temperaturas dos meses mais quentes do ano e responda às questões no seu caderno. 

 

1- Observe o gráfico e responda: 

 

 

 

a) Observando o gráfico, indique os anos em que as temperaturas médias de fevereiro foram às 
menores e as maiores. 

R:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

b) Se dividirmos o gráfico em períodos antes de 2014 e depois de 2014, em qual dos períodos as 



temperaturas médias serão maiores? 

R:____________________________________________________________________________ 

 

2- Ainda sobre o gráfico da questão anterior, responda: 

a) Elabore um pequeno texto de no máximo 5 linhas sobre o que foi possível concluir com os dados 
mostrados no gráfico. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Fonte: https://pnldf1.moderna.com.br/matematica/buritimais 

 

CIÊNCIAS 

  

A atividade da aula passada era um experimento: o relógio de Sol. Fizeram? Deu certo? Creio que 

sim! Voltaremos a falar sobre isso nas aulas e compartilharemos as experiências de vocês.  

Nesta aula,  daremos continuidade ao assunto orientação por astros.  

Leia o texto com atenção. Não precisa copiar. 

Orientação pela Lua 

Como vimos, a observação da posição aparente do Sol no céu era utilizada para marcar a 

passagem do tempo. Outro astro muito utilizado para orientação é a Lua. 

Os povos indígenas tupi-guarani, por exemplo, associavam os fenômenos da natureza à 

religiosidade. Para alguns indígenas, o Sol era do sexo masculino e tinha uma irmã mais jovem, 

Jaci, que é a Lua. Enquanto o Sol era utilizado para medir a passagem do dia, o aparecimento da 

Lua ajudava a medir a passagem do mês. Para os Tupi-guaranis, duas aparições consecutivas de 

uma mesma fase da Lua determinavam a ocorrência de um mês.  

Os indígenas observavam a aparência da Lua antes de sair para caçar. Nas noites em que estava 

visível no céu apenas uma porção da parte iluminada da Lua, os animais demoravam a sair de suas 

tocas; já quando ela estava inteiramente visível, os animais saíam mais cedo e a noite era mais 

clara. Assim, eles optavam por noites de maior claridade para procurar seu alimento, pois os 

animais estavam fora de seus abrigos. 

Os indígenas também perceberam que o formato da Lua no céu influenciava as marés, fato hoje 

comprovado cientificamente. Esse conhecimento auxiliava na escolha dos dias de pesca. 

As noites em que a Lua não era visível no céu eram escolhidas para plantar. 

https://pnldf1.moderna.com.br/matematica/buritimais


Não há muitos registros escritos sobre os conhecimentos astronômicos dos povos indígenas 

brasileiros, mas sabe-se que os astros guiavam muitas atividades nas aldeias. 

Além disso, os conhecimentos eram partilhados nas aldeias. Os mais velhos contavam histórias e 

mitos para os mais jovens, o que ajudou a compartilhar e propagar a sua cultura e suas tradições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atividades adaptadas do livro Novo Pitanguá Ciências 4º ano 

 

1- Agora que você já leu o texto, copie e responda às perguntas em seu caderno. Se necessário, 

retome a leitura. 

a) Quais astros eram usados pelos indígenas para medir a passagem do tempo? Como eles 

faziam essa contagem? 

b) Quais atividades dos indígenas estavam relacionadas com os diferentes momentos da Lua? 

 

2º DIA  

PORTUGUÊS  

 

Olá crianças, tudo bem com vocês? 

Na aula passada estudamos o conto “Vivendo com a vaca”. Agora releia novamente o texto citado 

acima e faça a reescrita mudando o meio da história. Capriche na sua produção. Você é capaz! 

 

GEOGRAFIA 

 

 Vamos continuar nossas atividades sobre Relevo?                                                                    

1- Localize no mapa as formas de relevo presentes no território brasileiro, de acordo com as 

legendas correspondentes, e de quebra, pesquise o relevo do nosso Estado (São Paulo): 



 Dando continuidade as atividades de Relevo, localize as formas de relevo presentes no território 

brasileiro, de acordo com as legendas correspondentes, e de quebra, pesquise o relevo do nosso 

Estado (São Paulo): 

ATENÇÃO: CASO NÃO SEJA POSSÍVEL IMPRIMIR A ATIVIDADE, BASEIE-SE NOS MAPAS E 

NA LEGENDA, E ESCREVA EM SEU CADERNO OS PRINCIPAIS PLANALTOS E PLANÍCIES 

NOS ESTADOS DO BRASIL. A PESQUISA TAMBÉM PRECISA SER REGISTRADA NO 

CADERNO, CASO NÃO TENHA COMO IMPRIMIR. PARA AJUDAR NA LOCALIZAÇÃO, SEGUE 

ABAIXO DA ATIVIDADE O MAPA DAS SIGLAS DOS ESTADOS CORRESPONDENTES: 

 

 

fonte: atividadesescolaresonline.blogspot.com.br 



 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mapa-brasil.htm 

 

3º DIA 

MATEMÁTICA   

Vamos lá! Hoje você deve reconhecer e observar as embalagens abaixo. Observe que elas estão 
desmontadas. Depois de observá-las bem, em seguida, você vai nomear as formas geométricas 
que elas representam quando estiverem montadas: 
  

a)                                                    d)  

         __________           ______________            

 
 

b)                                               e) 

_____________  ______________ 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mapa-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mapa-brasil.htm


 
 

c)                                               f)                                                

     _______            ___________________ 

Fonte: https://pnldf1.moderna.com.br/matematica/buritimais 

Fonte das imagens: https://www.qconcursos.com/questoes-militares/questoes/1df4ae04-ca 

 

HISTÓRIA 

Leia atentamente o texto abaixo, não é necessário copiar 

É MUITO IMPORTANTE ENTENDERMOS PORQUE PORTUGAL FOI O PRIMEIRO PAÍS A 

COMEÇAR AS GRANDES NAVEGAÇÕES, E COMO ELE INFLUENCIOU OS OUTROS PAÍSES 

A NAVEGAR TAMBÉM. E TODOS OS ACORDOS QUE SE FIZERAM PARA DIVIDIR OS 

TERRITÓRIOS CONQUISTADOS. 

 

Causas do pioneirismo português no domínio dos mares 

 

Portugal foi o primeiro país a reunir condições para dar início às grandes navegações e à Expansão 
Marítima. Isto ocorreu pelos seguintes motivos: 

1) A formação da monarquia portuguesa: em 1139, a Dinastia de Borgonha deu início ao Reino 
de Portugal, quando o Condado Portucalense se libertou da influência dos reinos hispânicos de 
Leão e Castela. Em poucas décadas, os portugueses expulsaram os mouros do sul na Guerra de 
Reconquista, alcançando uma estabilidade política que os espanhóis só alcançariam em 1492; 

2) A Revolução de Avis: a ascensão da Dinastia de Avis ao poder, em 1385, ocorreu mediante 
uma aliança entre rei e a burguesia. 30 anos depois, o apoio político burguês seria retribuído com 
a criação da Escola de Sagres pelo rei Dom Henrique. 

Ele atraiu cartógrafos e navegadores que desenvolveram e combinaram técnicas 
navais compatíveis com as grandes navegações: caravela, canhões de guerra, bússola, astrolábio, 
quadrante etc. Instrumentos essenciais para as Grandes Navegações. 

 

Rosa dos ventos na Fortaleza de Sagres em Algarves, ao sul de Portugal. 

https://pnldf1.moderna.com.br/matematica/buritimais
https://www.qconcursos.com/questoes-militares/questoes/1df4ae04-ca


3) A posição geográfica e a experiência naval pelo Atlântico: enquanto a Europa Ocidental 
consolidava no século IX (fragmentação do Império Carolíngio) seu processo de feudalização, 
Portugal, dominado pelos mouros, já experimentava desde o século VIII a navegação curta pelo 
Atlântico, praticando a pesca e o comércio com o norte africano. 

Os Passos da Expansão Ultramarina 

1) As primeiras grandes conquistas portuguesas: 

• Ceuta (1415): Dom Henrique; 
• Cabo Bojador (1434): Gil Eanes; 
• Cabo das Tormentas ou Cabo da Boa Esperança (1488): Bartolomeu Dias; 
• Calicute/Índia (1498): Vasco da Gama. 

2) O início das navegações espanholas: com a expulsão dos mouros de Granada em 1492, a 
Espanha concluía seu processo de unificação, reunindo condições para dar início às navegações 
pelo Atlântico. Foi então que a rainha Isabel de Castela patrocinou a viagem de Colombo ao 
Oriente. Acreditando na esfericidade da Terra, Colombo tentou chegar ao Oriente pelo Ocidente, 
deparando-se com terras a oeste do Atlântico: a América. 

3) Os tratados territoriais: em 1493, o papa espanhol Alexandre VI, aliado de Isabel, assinou 
a Bula Intercoetera, dividindo o Atlântico entre Portugal e Espanha a partir de um meridiano 
situado 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde (Portugal). 

A Espanha ficava com toda a América. Diante da contestação portuguesa, o Papa mediou em 1494 
o Tratado de Tordesilhas, situando a linha divisória a 370 léguas de Cabo Verde, ficando Portugal 
com parte do Brasil atual. 

4) A expedição de Cabral: após as conquistas militares de Vasco da Gama na Índia, o rei Dom 
Manuel organizou a primeira viagem comercial ao Oriente, liderada por Cabral, que deveria 
antes fazer escala no Brasil para o reconhecimento do território. 

Após 10 dias no Brasil (Bahia), Cabral seguiu para a Índia, onde permaneceu cerca de 4 meses 
para depois retornar a Portugal. 

5) Entre 1519 e 1522, a Espanha realizou a primeira viagem de circunavegação com Fernão de 
Magalhães (morto em 1519) e Sebastião El Cano. 

 

A expedição de Cabral em 1500                                                                                

Fonte da imagem: veja. abril.com.br 

Fonte do texto: blogdoenem.com. br › expansao-maritima-historia-enem 

http://veja.abril.com.br/historia/descobrimento/pedro-alvares-cabral.shtml


 

1- RESPONDA COM SUAS PALAVRAS EM SEU CADERNO AS CAUSAS DO PIONEIRISMO DE 

PORTUGAL NAS NAVEGAÇÕES: 

a) QUAIS FORAM AS PRIMEIRAS CONQUISTAS PORTUGUESAS? 

b) COMO FOI O INICIO DAS NAVEGAÇÕES ESPANHOLAS? 

c) O QUE FOI O TRATADO DE TORDESILHAS? 

 

4º DIA 

PORTUGUÊS 

1- Leia o texto abaixo, copie no caderno e circule as letras que tem o som S. 

 O que diferenciava o trabalho de Tarsila do Amaral, como disse o poeta Carlos 

Drummond de Andrade, era “o amarelo vivo, o rosa violáceo, o azul pureza, o verde cantante...”, 

isto é, as cores” caipiras” de suas agradáveis lembranças da infância. 

Angela Braga e Lígia Rego. Tarsila do Amaral. São Paulo: Moderna, 1998. (Adaptado) 

 

2- Copie as palavras no caderno e complete-as com s, ss, c ou ç. 

 

aniver__ário                                compara__ão                            a___sombrado 

pen__amento                              prín__ipe                                    en__sinar 

pa__eio                                       __itua__ão                                  a__ado 

__igano                                        a__im                                         __ereno 

recrea__ão                                 capa__idade                              ca__ador 

 

ATENÇÃO! 

Além de S, C, e SS, alguns grupos de letras podem representar o fonema (som) S. Veja: 

• SC – antes de E I. Exemplos: crescer, piscina. 

• SÇ - antes de A e O. Exemplos: cresça, cresço. 

• XC – antes de E e I. Exemplo: excelente, excitação. 

3- Leia as palavras abaixo, copie-as no caderno e separe-as em sílabas: 

a) acréscimo= 

b) desça= 

c) rejuvenesça= 

d) seiscentos= 

e) exceto= 

f) excessivo= 

g) descer = 

h) nasçam= 

i) piscina = 
Fonte de pesquisa: Livro Projeto Buriti. Organizadora: Editora Moderna. Editora responsável: Marisa Martins 

Sanchez. 



 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Prosseguindo os estudos sobre os jogos de tabuleiro, com o objetivo de aprimorar a 

concentração, aprender noções de estratégia e desenvolver o raciocínio lógico, mantendo a 

temática de reaproveitamento de resíduos, conheceremos na aula de hoje o “Jogo de Damas”.  

Registra-se que as versões mais antigas de Damas, foi um jogo descoberto em uma escavação 

arqueológica no Iraque (data-se de 3000 anos a.C.) e um jogo egípcio chamado Alquerque (1400 

anos a.C.). O jogo como conhecemos hoje teve origem na França, quando resolveram jogar em um 

tabuleiro de xadrez e acrescentaram a regra de captura obrigatória, por volta dos anos 1100 d.C.  

                   INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO: 

Construção do tabuleiro: Corte um pedaço de papelão no formato de um quadrado (ele pode medir 

32cm x 32cm), em seguida desenhe utilizando uma régua, 8 fileiras e 8 colunas de 4cm no papelão, 

totalizando 64 quadrados (chamaremos de “casas”), pintando alternadamente 32 casas, veja como:  

  

      
 

Após concluir o tabuleiro precisaremos de 24 tampinhas de garrafa, 12 de cada cor (você pode 

pinta-las ou até mesmo jogar utilizando-as viradas para baixo e para cima para diferenciar as peças 

dos dois jogadores), caso não as tampinhas, você pode recortar 24 pedaços de papelão um pouco 

menores que as “casas do tabuleiro” e pintá-los de duas cores diferentes, 12 de cada cor.  

 

REGRAS DO JOGO DE DAMAS: 

Praticado em um tabuleiro de 64 casas, claras e escuras (pintamos as casas escuras no nosso 

tabuleiro), com 12 peças de uma cor de um lado e com 12 peças de outra cor de outro lado, o 

objetivo do jogo é imobilizar ou capturar todas as peças do adversário, utilizando as casas escuras. 
 

O início do jogo se dá com todas as 24 peças dispostas no tabuleiro em 

cima das 3 primeiras linhas horizontais. O jogo inicia e se joga com as peças 

sempre em cima das casas pintadas (conforme imagem ao lado). O lance 

inicial cabe sempre a quem estiver com as peças brancas (se não houver 

peça branca, disputa-se par ou ímpar ou até mesmo jó-ken-pô).   

 



As peças andam somente para frente, uma casa de 

cada vez, sempre na diagonal (conforme apontam 

as setas na imagem 1). Quando a peça atinge a 

oitava linha do tabuleiro ela é promovida à dama. A 

dama é uma peça de movimentos mais amplos, 

andando para frente e para trás, quantas casas 

quiser, não saltando as peças da mesma cor (conforme apontam as setas na imagem 2). 

A captura é obrigatória. Não existe sopro (retirar a peça do adversário que não realizou uma 

captura). Duas ou mais peças juntas, na mesma diagonal, não podem ser capturadas, ou seja, para 

capturar é necessário existir uma casa vazia após a peça capturada.  

A peça e a dama podem capturar tanto para frente como para trás, uma ou 

mais peças, desde que haja espaço na diagonal logo a seguir de cada peça 

capturada. Se no mesmo lance se apresentar mais de um modo de capturar, 

é obrigatório executar o lance que capture o maior número de peças (lei da 

maioria). 

 

Existem algumas possibilidades do jogo empatar: Após 20 lances sem 

captura ou deslocamento de peça a partida é declarada empatada. Finais 

com 2 damas contra 2 damas;  2 damas contra uma; 2 damas contra uma 

dama e uma peça também são declaradas como partidas empatadas.  Finais 

onde 1 dama contra 1 dama e 1 dama contra 1dama e 1 peça, são 

declarados empatados após 5 lances. 

Agora que você conheceu as regras e confeccionou seu tabuleiro, reúna a família para uma disputa 

de jogo de Damas. Divirtam-se! 

FONTES: 

Damas Ciências. Regras Oficiais. Disponível em http://www.damasciencias.com.br/regras-jogo-de-damas/ Acesso em 02/07/2020. 

MegaJogos. O mundo é das Damas: Tudo sobre esse antigo jogo de tabuleiro. Disponível em: https://blog.megajogos.com.br/damas-tudo-sobre-o-jogo-

de-tabuleiro/ Acesso em 02/07/2020.  

 

5º DIA 

MATEMÁTICA 

Para encerrar a semana, vamos interpretar e resolver situações-problema, compreendendo 
os diferentes significados das operações do campo aditivo.   Já fizemos muitas vezes 
resolução de situações-problema envolvendo operações de adição e subtração.   

 1- Leia com atenção as situações abaixo e resolva da melhor forma possível em seu caderno: 

a) Em 2004, dona Clara completou 97 ano. Em que ano ela nasceu? 

b) Julia nasceu em 1.999. Em que ano ela completará 28 anos? 

c) Meu bisavô faleceu em 1989 com 87 anos. Em que ano ele nasceu? 

http://www.damasciencias.com.br/regras-jogo-de-damas/
https://blog.megajogos.com.br/damas-tudo-sobre-o-jogo-de-tabuleiro/
https://blog.megajogos.com.br/damas-tudo-sobre-o-jogo-de-tabuleiro/


d) Já li 215 páginas de um livro e faltam 178 para ler. Quantas páginas têm esse livro? 

e) Na campanha contra a fome, foram arrecadados 1480 quilos de arroz, 1207 quilos de açúcar e 
678 quilos de feijão. Quantos quilos de mantimento foram arrecadados? 

f) Num jogo, a equipe Júpiter tinha certo número de pontos. Perdeu 59 e ficou com 134. Quantos 
pontos essa equipe tinha inicialmente?  

g) No início da semana, o saldo bancário do Sr. Vitor era R$500,00.  Durante a semana ele fez um 
depósito de R$200,00 e uma retirada de R$300,00. Qual foi o saldo dele no final da semana? 

h) Dona Helena foi ao supermercado e escolheu quatro produtos. O primeiro no valor de R$18,00, 
o segundo R$12,00, o terceiro R$21,00 e o quarto R$39,00. Ela levou R$100,00. Com esse valor 
ela poderá adquirir os quatro produtos? Ainda lhe restará algum valor? Se sim, quanto?  

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=situa%C3%A7%C3%A3o+problema+campo+aditivo+4o+ano&tbm 

 

ARTE 

AS IMAGENS DA DANÇA CIRCULAR 
 
             Vamos relembrar da aula passada sobre danças circulares e vamos entender sua origem. 
Danças circulares são danças coletivas que tem como finalidade a integração do grupo e o 
fortalecimento de valores como empatia, compreensão e sentimento de pertencimento. 
            Nesse tipo de dança, as pessoas - de todas as idades - são dispostas em círculos e realizam 
coreografias juntas. Dessa forma, cada participante coloca sua intenção e energia na roda, 
demonstrando o melhor de si em busca de uma unidade. 
             As danças circulares estão entre as mais antigas formas de dança e são praticadas há 
milhares de anos. Nossos antepassados observaram que vários fenômenos da natureza se 
repetiam em ciclos, como as estações do ano, os períodos de frio e calor, de chuva e de secas.         
             A origem dessa forma de dança remonta manifestações corporais muito antigas de vários 

povos, pois, como se sabe, costumava-se celebrar e ritualizar as épocas de colheitas, casamentos, 

nascimentos, mortes e outros eventos importantes. 

            Para esses povos antigos, as danças circulares eram uma maneira de representar esse 

padrão circular para cultuar as forças da natureza. Por meio da dança, eles pediam as divindades 

para proteger o grupo e garantir boas colheitas. Essas danças também ajudavam a manter a 

harmonia e a união do grupo. 

 

Fonte:https://www.todamateria.com.br/danca-circular/L 

Livro Novo Pitanguá PNLD Arte 4º ano - Editora Moderna  

 

 

https://www.todamateria.com.br/danca-circular/L


 

https://www.  efdeportes.com/efd184/dancas-circulares-tradicionais-brasileiras.htm 

Atividades 

1. Por que ao dançarem em círculo as pessoas se dão as mãos? 

2. O que dar a mão a alguém significa? 

3. Você já dançou alguma dança em roda? 

4. Antônio Poleiro pintou uma ciranda em sua obra. Em uma folha de sulfite, você também 

pode pintar uma brincadeira que se recorde da infância. Escolha qual e atende-se aos 

detalhes! 

 

5. Agora você irá convidar sua família para dançar e cantar! 

Vocês vão tentar se movimentar em círculo sem pegar na mão uns dos outros. Aumente a 

velocidade de movimentar. Depois que terminar, faça mais uma vez só que agora pegando 

na mão uns dos outros. Não se esqueça de cantar ok!!! 

No final escreva como foi essa experiência!! 

 
https://www.ouvirmusica.com.br/cantigas-populares/1692747/ 

 

 

 

  

https://www.ouvirmusica.com.br/cantigas-populares/1692747/


 

 

GABARITO DAS ATIVIDADES DA SEMANA ANTERIOR 

 

RESPOSTAS DE CIÊNCIAS 

Primeira atividade 

1- A sombra muda de posição ao longo do dia. 

2- É necessária a incidência de luz. 

Em seguida vocês fizeram o experimento (o relógio de sol). Iremos compartilhar as 

experiências de vocês em sala de aula quando voltarmos. 

Segunda atividade 

a) Porque o relógio de sol depende da sombra projetada pela luz do sol. 

b) Porque o Sol, aparentemente, muda de posição ao longo do dia, consequentemente, sua 

sombra também. 

c) Para ter um referencial. 

d) Resposta pessoal. É possível concluir que a luz do sol se propaga em linha reta e quando 

chega ao palito, não o atravessa, formando uma sombra. Com esse instrumento é possível 

estabelecer o horário, aproximadamente. 

RESPOSTAS DE GEOGRAFIA 

Atividade 1 

Relevo é o conjunto das variadas formas da Crosta Terrestre. 

 

Atividade 2 

a) CHAPADA – São elevações da superfície com forma semelhante a uma mesa. 

b) PLANÍCIE – São grandes extensões de terrenos geralmente planas e mais baixas que as 

terras vizinhas. 

c) DEPRESSÃO - Região muito mais baixa em relação às terras vizinhas 

d) PLANALTO – São superfícies elevadas, planas ou onduladas, bastante desgastadas pela 

erosão. 

DESENHO – Respostas baseadas nos tipos de relevo correspondentes às figuras apresentadas. 

 

RESPOSTAS DE HISTÓRIA 

Primeira atividade 

1-Crise do século XIV: as mortes decorrentes da Peste Negra (1347-1351) e da Guerra dos Cem 

Anos (1337-1453) 



2-O domínio italiano e árabe sobre o Mediterrâneo 

3-O espírito cruzadístico 

4- A tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 

5- A formação das monarquias nacionais modernas  

 

Segunda atividade 

Peste Negra (1347-1351) 

 

Terceira atividade 

Veneza e Genova 

RESPOSTAS DE MATEMÁTICA 

Primeira atividade 

a) Desafio número 1: 
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b) R: Adição e subtração. Justificativa pessoal. 

a) Desafio número 2: 
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b) R: Multiplicação e divisão. Justificativa pessoal.                 

Segunda atividade 

a) 5          b) 24          c) 4          d) 19          e) 5          f) 62          g) 75           

 

      h) 5          i) 70          j) 66 

RESPOSTAS DE PORTUGUÊS 

Atividade 1 

a) Exíguo – aquilo que tem pequenas proporções, pequeno, apertado, acanhado. 

b) Resposta pessoal 

c) Grande, confortável, espaçoso. 

Atividade 2 

Primeiro exercício 

a) Morar no espaço reduzido da casa. 

b) Um porco, uma cabra e uma vaca. 

c) Resposta pessoal. 

d) Resposta pessoal. 

e) Resposta pessoal. 

f) O dono da casa 

g) O rabino 

Segundo exercício 

a) O sábio proporcionou ao homem uma experiência transformadora. Ao ocupar ainda mais o 

espaço disponível em sua casa, o homem passou a valorizar o espaço que tinha anteriormente. 

Terceira atividade 

Primeiro exercício 

a) Resposta pessoal. 

b) Resposta pessoal. 

c) Resposta pessoal. 

d) Resposta pessoal. 

e) Resposta pessoal. 

Segundo exercício 

a) Travessão. 

b) Dois pontos. 


