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ATIVIDADES ADAPTADAS

Habilidades: (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica,  de encantamento,  valorizando-os,  em sua diversidade cultural,  como
patrimônio artístico da humanidade.

Com  auxílio  de  um  adulto,  leia  o  conto  das  páginas  120  e  121  do  livro  de  Língua
Portuguesa:





A Princesa e a Ervilha trata- se de um conto maravilhoso-

Contos maravilhosos
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

 Os contos maravilhosos têm origem oriental, 

 lidam com uma temática social: o herói (ou anti-herói), que é uma pessoa de 

origem humilde ou que passa por grandes privações e triunfa ao conquistar riqueza

e poder. 

Exemplos: "Ali babá e os 40 Ladrões", "Aladim e o gênio da Lâmpada " e "Símba,e 

o Marujo"

Características de um Conto maravilhoso

 É um texto narrativo

 Se inicia por uma expressão que indica tempo impreciso: “Era uma vez”, “Há muito 

tempo”, “Muitos e muitos anos atrás”...

 Os fatos acontecem em florestas, palácios, reinos, etc...

 Apresenta um ou mais protagonistas e um vilão (bruxas, monstros, seres mágicos, 

etc...)

 A história se inicia em uma situação de tranquilidade, a qual é quebrada com uma 

perda e/ ou falta.

Agora, entre no link indicado e no Jogo da forca (Carrasco), descubra outros títulos de 

Contos Maravilhosos.

Boa sorte!!!

https://wordwall.net/play/4218/273/951

https://wordwall.net/play/4218/273/951
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simba
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnio_(mitologia_%C3%A1rabe)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anti-her%C3%B3i
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oriente
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ATIVIDADES ADAPTADAS

Habilidades: (EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio
e paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices.
(EF03MA21) Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de faces de objetos, de figuras planas ou de 
desenhos.

                                                                                                                                            Fo

rmas geométricas planas

Vamos relembrar algumas formas geométricas e suas características.

https://www.youtube.com/watch?v=tv6OGwJ53pM

Círculo e a forma oval

           Círculo:  

 forma geométrica plana

 não tem lados, apenas contorno

 região interior – que chamamos de área. 

O círculo é perfeitamente redondo, diferente da forma oval que é um pouco achatada.

Observe as setas nas imagens abaixo. 

Quadriláteros

 São  figuras  que  possuem 4  lados.  Alguns  quadriláteros  que  conhecemos  são:

quadrado, retângulo, losango e paralelogramo. 

Quadrados: 

  possuem 4 lados exatamente do mesmo tamanho, 

 4 cantos que podemos chamar de vértices 

https://www.youtube.com/watch?v=tv6OGwJ53pM


 e a parte interior (área).

            

Retângulo:

  tem 4 lados (2 lados paralelos de maior e 2 lados paralelos de menor tamanho)

  4 cantos (vértices)

 o interior (área). 

Quando falamos em lados paralelos quer dizer lados que estão na mesma direção; 

que está no mesmo caminho ou sentido.

                                    

Losango:

 tem 4 lados do mesmo tamanho mas seus lados são diagonais e não retos

 4 cantos (vértices) 

 o interior (área).

Paralelogramo: 

 tem 4 lados (mas, 2 lados são maiores e paralelos com a mesma medida, e dois 

lados paralelos menores, medindo o mesmo).

Lembra um pouco o retângulo. A diferença que tem do retângulo é que dois de 

seus lados são inclinados, já o retângulo todos os lados são retos. 



Agora que já estudamos um pouco sobre formas geométricas planas, vamos fazer os 

exercícios das páginas 186,187 e 188 do livro didático de matemática mas de uma forma 

adaptada

Se necessário, solicite auxílio de um adulto ou entre em contato com a professora para 

sanar suas dúvidas.

Observe as figuras:

 As de cima são as bandejas.

 As de baixo, as toalhas.

Lembrando: Área é a parte interna da figura

Assinale a alternativa correta:

1) Com relação as diferenças e semelhanças nas toalhas podemos dizer que:

( a ) Todas são iguais porque são figuras geométricas

( b ) Todas são planas porém há duas formadas por quatro lados e uma com 

formato circular

( c ) Apenas as que possuem linhas retas são figuras geométricas

2) Compare. Com relação as áreas das toalhas e das regiões internas das 

bandejas podemos afirmar que:

( a ) Todas as toalhas cobrem por completo as bandejas

( b ) Apenas a toalha redonda cobrirá a bandeja

( c ) Apenas a toalha quadrada não cobrirá toda a bandeja



Após observar as figuras, escreva 3 características:

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________



Agora é a sua vez. Meça os lados dos outros quadriláteros.

B: _____________________________________________________________________

C: _____________________________________________________________________

D: _____________________________________________________________________

E: ______________________________________________________________________

F: ______________________________________________________________________

Boa atividade!
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