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Matemática: 

Resolução de   situações problemas com foco de frações.  Livro  de  Matemática –“ 
Nosso livro  de  Matemática “- páginas -167.   Realizar  situações  problemas  com  
foco  de frações, associando  a  unidade  fracionária  a  unidade  de  massa. 

 

Ciências  

Observe  a  imagem  representando  a roda  de  vitaminas  importantes  para  o  
funcionamento  do  corpo  e  responda  as questões . assinalando  v para as  questões  
verdadeiras  e f para as  questões   falsas. 

 

 

________  Os  alimentos  fornecem  matéria para  o  corpo  criar  novas  células. 



________ As  vitaminas  são  substancias  encontradas  em  grande  quantidade  nos  
alimentos. 

________ A   vitamina D é  encontrada  em todos  os  alimentos. 

________ É  possível  que  o corpo  absorva  a  vitamina D,  quando  ficamos  expostos  ao  sol. 

________ Um  alimentação  não  saudável  pode  gerar  doenças ,  que  podem  levar  a morte. 

 

 

Língua  Portuguesa  

• Releia o final de conto que você produziu e avalie o que precisa ser alterado: 

 

Nossos critérios Sim ou não? O que preciso 
melhorar? 

O conto apresenta uma solução 

para o conflito? 
  

O final apresenta parágrafos organizados?   

As palavras estão escritas de forma 
adequada? 

  

Fiz um uso adequado das letras maiúsculas e 

minúsculas ao longo do texto? 
  

As personagens mencionadas aparecem no 

final do conto de forma clara? 
  

O conto apresenta um final que todos(as) os(as) 

leitores(as) entendem? 
  

 
• Retome o texto e verifique o que precisa ser modificado, reescrevendo-o se necessário! 

 
 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Irm%C3%A3os_Grimm 

 
 
 
 



 
 

Figura 6. WikimediaCommons/Elisabeth Baumann 

  

APROFUNDANDO CONHECIMENTOS 

Os irmãos Grimm (em alemão Brüder Grimm ou Gebrüder Grimm), Jacob (Hanau, 4 de 

janeiro de 1785 – Berlim, 20 de setembro de 1863) e Wil- helm (Hanau, 24 de fevereiro de 

1786 – Berlim, 16 de dezembro de 1859), foram dois irmãos, ambos acadêmicos, linguistas, 

poetas e escritores que nasceram no então Condado de Hesse-Darmstadt, atual Alemanha. 

Os dois dedicaram-se ao registro de várias fábulas infantis, ganhando assim grande 

notoriedade, essa que, gradativamente, tomou proporções glo- bais. Também deram 

grandes contribuições à língua alemã, tendo os dois trabalhado na criação e divulgação, a 

partir de 1838, do Dicionário Defi- nitivo da Língua Alemã (o „Deutsches Wörterbuch“), que 

não chegaram a completar, devido a morte de ambos entre as décadas de 1850 e 1860. 

 


