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ATIVIDADE  DE MATEMÁTICA

1. Para realizar os exercícios da página 22 do livro

de matemática, você deverá ficar atento(a)nas

representações dos números na reta numérica,

observe que há uma distância entre os números e

que essa distância  tem uma regularidade.

2. Leia com atenção o  texto no início da página.

3. O item 1 você deverá fazer um uma reta em uma folha de sulfite ou

na folha no caderno de desenho como o esquema apresentado

abaixo. Pesquise com seus familiares os principais fatos que

aconteceram na sua infância a cada ano. Depois que você fizer o

esquema abaixo, represente através de desenho ou de frases cada fato

ocorrido em cada idade.
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4. Leia com atenção o que é solicitado nos exercícios 2 e 3 responda.

Faremos hoje a  correção do  DITADO.

1. Você deverá enviar a foto da escrita do ditado referente ao texto coletivo

para a professora.

2. Ela fará a correção pontual.

3. Posteriormente você receberá a escrita correta do texto para que sejam

feitas as alterações necessárias.

E.M. Comendador Abdalla Chiedde
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Professor: Caren Brunello Turma: 5°A e B
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Entregar: ZAP
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Realize a leitura:

A origem da peteca

A origem da Peteca vem dos índios nativos do Brasil, na maioria os que
moravam em Minas Gerais, isso mesmo, os índios brasileiros foram os
criadores do jogo de peteca, segundo registros históricos.Hoje o
estado de Minas Gerais e considerado o berço da peteca.

A história da peteca começa antes mesmo da chegada dos
colonizadores portugueses em nosso país, os nativos da nossa terra já
praticavam como diversão, ainda não era um jogo com competição ou
um esporte.

Os índios do Brasil faziam suas petecas com tocos de madeira ou
palhas junto com penas de aves amarrados com cipós, muito bem feito
para uma brincadeira recreativa entre os moradores da tribo.

Os índios podem ter criado a peteca para a prática de esportes,
brincadeiras com o objetivo de ganhar aquecimento no corpo durante o
inverno, o aquecimento corporal mantinha os índios mais confortáveis
durante o frio intenso do inverno.

Originalmente o uso da peteca foi repassado por várias gerações e faz
parte da cultura indígena, chegando aos dias de hoje.

Atividade prática

Agora construa sua própria peteca com materiais recicláveis, deixei
algumas imagens para te ajudar. Você pode utilizar folha de caderno
velho, revistas, jornais, sacolas etc. Use sua imaginação e se divirta!
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