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 Nesta atividade, vamos relembrar uma brincadeira conhecida e observar a forma como 

suas regras foram escritas.  

Vamos ler as regras dessa brincadeira? 

O MESTRE MANDOU 

Número de participantes: três ou mais. 

Material necessário: nenhum. 

Local: espaço livre. 

Como brincar: 
Uma criança é escolhida para ser o mestre e fica à frente dos outros jogadores. Ela começa a 
brincadeira dizendo: 
-Boca de forno. 
E todos respondem: 
-Forno! 
O mestre continua: 
-Tirando bolo. 
Os jogadores respondem: 
-Bolo! 
O mestre pergunta: 
-Farão tudo que o mestre mandar? 
O grupo responde: 
-Faremos! 
 Nesse momento, o mestre dá uma ordem e cada um dos participantes tem que cumpri-la, 
desde que seja precedida das palavras “o mestre mandou”. Ele pode, por exemplo, pedir aos 
colegas que andem até determinado ponto e voltem pulando em um pé só ou que busquem 
algum objeto, o primeiro a chegar se torna o mestre e o último recebe um castigo. 
A diversão está na dificuldade das tarefas dadas pelo mestre, que também pode pedir, por 
exemplo, que os seguidores tragam objetos de determinada cor ou façam uma sequência de 
atividades de uma vez só: 
- O mestre mandou...pular de um pé só mostrando a língua, girando e batendo palma! 
 

 



 
a. Você conhece essa brincadeira? Acha divertida? Por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b. No texto, várias palavras foram destacadas. Releia abaixo as palavras que aparecem em 

destaque e observe a posição das letras “M” e “N”: 

criança 

brincadeira 

pergunta 

participantes 

cumpri-la 

exemplo 

andem 

também 

mandou 

língua 

 

Agora, responda: 

a. Que letras aparecem depois da letra “M”? 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Que letras aparecem depois da letra “N”? 

_________________________________________________________________________ 

2. Leia o trava-língua a seguir, observe e pinte todas as letras “M” e “N” que aparecem no 

meio das palavras. 

 

O tempo perguntou ao tempo 

Quanto tempo o tempo tem. 

O tempo respondeu ao tempo 

Que o tempo tem tanto tempo 

Quanto tempo o tempo tem. 

 



 
a. Registre as suas descobertas. Quando deve-se usar o “M” e o “N” no meio das 

palavras? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Trabalhando com valores em dinheiro. 

 No Brasil, a moeda utilizada é o REAL. Chamamos de CENTAVOS os valores menores 

que um real.  

 Na escrita dos valores em dinheiro, separamos os reais dos centavos, utilizando a vírgula: 

R$ 26,50. 

 

Veja as cédulas e moeda que utilizamos no Brasil: 

 



 
 

1. Escreva, por extenso, os valores abaixo:  

 

 

 

 

 

 

   


