
  

  

Bom   dia.   O   poema   abaixo   vocês   tiveram   acesso   na   aula   passada.     

1 -   Agora,   vamos   ser   bem   criativo   e   fazer   várias   ilustrações   em   volta   do   poema.   
2 -   Faça   um    PODCAST    do   poema    EU   SOU   ASSIM.     

  
EU   SOU   ASSIM   

Um   pedacinho   bom,   outro   ruim.   

Ninguém   é   perfeito   

e   comigo   não   seria   diferente,   cometo   

erros   e   acertos.   

  

Busco   sempre   melhorar,   mas   não   tolero   

essa   história   de   fazer   as   coisas   só   para     

agradar.     

Sou   o   que   sou.   

Sou   quem   sou.   

Não   posso   e   nem   quero   ser   aquilo   que   os   outros   desejam.   

  

Quero   viver   do   meu   jeito   

traçar   meu   próprio   caminho   

quero   no   final   de   tudo,   

poder   dizer   que   vivi   e   fui   feliz   

sorri   e   chorei..   

mas   com   as   escolhas   que   eu   fiz.     
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“ VAMOS   FACILITAR   O   TROCO!”   
No  supermercado  “Variedades  Mil”.  estão  com  a  campanha  “Facilite  o  seu  troco  e  ganhe                

uma  bala!”.  Para  ter  um  controle  da  adesão  dos  clientes  nessa  campanha,  o  gerente                

solicitou  que  a  recepcionista  do  balcão,  antes  de  entregar  a  bala,  anotasse  como  foi                
realizada   a   cobrança.   

Ajude  a  recepcionista  completando  os  dados  da  tabela  abaixo,  a  primeira  linha  já  está                
preenchida.   
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FACILITE   SEU   TROCO   E   GANHE   UMA   BALA   

VALOR   DA   COMPRA   DEU   EM   R$   PARA   FACILITAR   O   
TROCO   DEU   MAIS     

RECEBEU   DE   
TROCO   

R$   9,50   R$   20,00   R$   1,50   R$   12,00   

R$   33.80   R$   50,00       

R$158,60   R$   200,00       

R$   52,90   R$   100,00       

R$   41,70   R$   50,00       

R$   365,00   R$   400,00       

R$   6,80   R$   10,00       



  
  

  

Bom   dia!   

Tudo   bem?   

Vamos   iniciar   hoje   com   um   vídeo   onde   você   verá   a   localização   do   nosso   PLANETA   no   
UNIVERSO.   Fique   atento,   pois   é   muito   interessante.   

  

Acesse   o   link   abaixo.   

https://youtu.be/zLFvrurSef8   

É   muito   interessante   conhecer   os   outros   planetas   e   saber   que   até   o   presente   momento   só   
nosso   planeta   é   habitável.   

Agora   que   você   assistiu   ao   vídeo,   responda   em   seu   caderno   as   questões .   

1   -   Qual   é   o   nome   do   nosso   planeta?   

2   -   Em   qual   dos   planetas   você   imagina   que   faça   mais   frio?   Por   quê?   

3   -   Em   qual   dos   planetas   você   imagina   que   faz   mais   calor?   Por   quê?   

4   -   A   Terra   fica   entre   quais   planetas?   
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5   -   Qual   é   o   planeta   que   fica   mais   perto   do   Sol?   E   o   mais   distante?   

5   -   Em   Vênus   faz   mais   frio   ou   mais   calor   que   na   Terra?   Por   quê?   

    

AGORA   VAMOS   FAZER   UMA   EXPERIÊNCIA?   CONVIDE   SEUS   FAMILIARES   PARA   
FICAR   MAIS   DIVERTIDA.   

Material   

2-   bolas   de   isopor   de   tamanho   grande;   

1-   bola   de   isopor   de   tamanho   pequeno;   

Tinta   guache   amarelo,   preto,   azul   e   marrom;   

glitter   prata   e   dourado;   

  

Observação   

Se   você   não   tiver   a   bola   de   isopor,   amasse   papel   e   faça   bolas.   

Se   não   tiver   tinta   use   papel   colorido.   

TIRE   FOTO   E   ENVIE.   

Acesse   o   link   para   ver   como   fazer.   

  

    

                                                                                                                                                   Beijos   

https://youtu.be/3KZ1OVCKF50     

https://youtu.be/3KZ1OVCKF50

