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Nome do aluno:  Data: 08/09/2020. 
Semana: 

07 a 11 de        
setembro. Professora:  Turma:  

Componentes Curriculares: Língua Portuguesa  
Entregar foto da questão 2 e áudio 
conforme instrução da questão 1. 

  

Hoje é dia de trava-línguas! 

1) Leia os trava-línguas abaixo, escolha um deles e recite até decorar.  Ao final do exercício, grave 
um áudio recitando o trava-língua que você escolheu e envie no WhatsApp da professora.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Olha o sapo dentro 
                    do saco, 
                    O saco com o sapo dentro, 
O sapo batendo papo, 
E o papo soltando vento. 

 

 
O sábio sabia que o sabiá 
não sabia assobiar. 

Casa suja, chão sujo. 
Casa suja, chão sujo. 
Casa suja, chão sujo. 

  Traga três pratos de trigo    

           para três tigres tristes.             

A aranha arranha a rã, 
A rã arranha a aranha, 
Nem a aranha arranha a rã, 
Nem a rã arranha a aranha. 

O rato roeu a roupa do rei de Roma,  
O rato roeu a roupa do rei da Rússia,  
O rato roeu a roupa do Rodovalho!! 



 

 

2) Leia o trava-língua “O tempo” e escreva-o no espaço abaixo ou em seu caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tempo perguntou pro tempo: 
— Quanto tempo o tempo tem? 
O tempo respondeu pro tempo, 
que o tempo tem tanto tempo 
quanto tempo o tempo tem. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGWWq9mWf_E
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Componentes Curriculares: Matemática 
Entregar vídeo com apresentação 
conforme solicitado na questão 3. 

 

Passagem do tempo – Que horas são? 

Yuri veio ao Brasil conhecer os seus avós. Ele amou nosso país e fez muitas amizades por 
aqui. Agora, de volta ao Japão, Yuri está com dificuldades para decidir o melhor horário para fazer 
chamadas de vídeo com a turminha brasileira. É que entre o Brasil e o Japão há 12 horas de 
diferença! Ou seja, quando nosso relógio marca meio dia, lá no Japão é meia noite.  

Vamos ver como isso acontece?  

 

 

 

 

 

 

 

1) Faça um desenho explicando de onde vem o Dia e a Noite.  
 
2) Faça um desenho do mostrando o Movimento de Translação. 
 

3) Com seus desenhos em mãos, grave uma apresentação explicando o Movimento de Rotação, o 
Movimento de Translação e a relação entre esses movimentos e a passagem do tempo.  

 

 

 

 

 

 

Capriche na apresentação!  
Aguardo seu vídeo no WhatsApp. 

       

https://www.youtube.com/watch?v=qZcTOxq0Wok&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qZcTOxq0Wok&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qZcTOxq0Wok&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qZcTOxq0Wok&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qZcTOxq0Wok&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qZcTOxq0Wok&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qZcTOxq0Wok&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qZcTOxq0Wok&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qZcTOxq0Wok&feature=youtu.be

