
  

  
À   partir   das   instruções   abaixo   crie   uma   historinha   de   acordo   com   a   tirinha:   

  
Instruções:   
● Texto   com   no   mínimo   10   linhas     
● Com   três   parágrafos   no   mínimo   
● Com   começo,   meio   e   fim   
● Coloque   título   em   seu   texto   
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1   –   Chico,   todos   os   dias,   ajuda   a   alimentar   os   animais   do   sítio.   São   três   dúzias   de   galinhas;   
três   galos;   duas   dezenas   e   meia   de   porcos;   meia   dúzia   de   vacas,   um   touro;   cinco   cavalos;   
quatro   cachorros   e   três   gatos.   Quantos   animais   têm   no   sítio?   
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________   
  

2   –   O   pai   do   Chico   calcula   a   ração   que   será   dada   aos   animais   pela   manhã.   Ajude-o,   
completando   a   tabela   abaixo:   
  

  
3   –   No   final   de   semana,   o   pai   do   Chico,   participa   da   feira   na   cidade   e   leva   alguns   animais   
para   vender.   Nesse   final   de   semana   ele   vendeu   8   galinhas   e   5   porcos.   Quantas   galinhas   e   
quantos   porcos   restaram   no   sítio?   
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________   
  
  

OBS:   Verifique   bem   seus   cálculos   de   situação   problema   1,   pois   essa   resposta   é   que   vai   
direcionar   as   questões   2   e   3..     
  

ESCOLA   MUNICIPAL   PROFESSORA   LAVÍNIA   DE   FIGUEIREDO   ARNONI   
Nome   do   aluno:    Semana   4   
Professor:   Rose,   Madalena   e   Ilza   Data:   
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Componente   Curricular:   Matemática     Entregar   devolutiva   no   Google   Classroom.   

TOTAL   DA   RAÇÃO   MATINAL   PARA   OS   ANIMAIS   
animal   Porção   para   cada   animal   Total   de   ração   matinal   
a)   Galinhas   e   galos   150   gr     
b)   porcos   700   gr     
c)   Vacas   e   touro   550   gr     
d)   cavalos   150   gr     
e)   cachorros   150   gr     
f)   gatos   70   gr     



  
  

  

Bom   dia!   

Tudo   bem   com   você?   

Hoje   quero   saber   um   pouco   mais   sobre   você,   porém   quero   que   seja   sincero   em   suas   
respostas.   

Leia   a   pergunta,   pense   e   responda.   

CONHECENDO   A   SI   MESMO   

Eu   me   chamo____________________________________________________________   

Mas   gosto   de   ser   chamado   por   _____________________________________________   

  Nasci   no   dia   _______   do   mês   de   _________________________   no   ano   ____________   

Eu   sinto   “ P   R   A   Z   E   R ”   em   __________________________________________________   

O   que   mais   gosto   em   mim   é   _________________________________________________   

A   palavra   __________________________   e   o   número   _____________   melhor   

  representam   a   pessoa   que   eu   sou.   

O   que   eu   mais   gosto   de   comer   é   _____________________________________________   

Eu   sinto   realmente   bem   quando   vou   a   lugares   como   _____________________________   

_______________________________________________________________________   

Não   gosto   quando   alguém   _________________________________________________   

Mas   adoro   quando   alguém   _________________________________________________   

Eu   sou   como   ___________________________________________________________   

As   coisas   que   mais   gosto   que   as   pessoas   admirem   em   mim   é   ____________________   

ESCOLA   MUNICIPAL   PROFESSORA   LAVÍNIA   DE   FIGUEIREDO   ARNONI   
Nome   do   aluno:    Semana   4   
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Componente   Curricular:História   Entregar   devolutiva   no   Google   Classroom.   



_______________________________________________________________________   

Eu   gostaria    que   meus   amigos______________________________________________   

Eu   gosto   de   mim   porque   __________________________________________________   

Eu   me   sinto   melhor   quando   as   pessoas   ______________________________________   

Eu   gostaria   que   meus   pais   ________________________________________________   

Eu   gostaria   de   ser   _______________________________________________________   

O   mundo   seria   muito   melhor   se   as   pessoas   ___________________________________   

______________________________________________________________________   

A   coisa   que   mais   me   preocupa   atualmente   é   __________________________________   

______________________________________________________________________   

  

  

BEIJOS.   

  


