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LÍNGUA PORTUGUESA (BNCC – EF35LP03)

ATIVIDADE

● Observe as imagens e leia o nome de cada figura com atenção.

1. Numere as colunas de acordo com o nome das figuras.

2. No caderno coloque o nome das figuras em ordem alfabética.

3. Escolha três palavras e forme frases.



MATEMÁTICA (BNCC – EF03MA24)

DESAFIO

MATEMÁTICO

Hoje desafiamos você a ir às compras em um “supermercado fictício”.

Mas, preste atenção em cada etapa deste desafio, pois precisará planejar bem para

atingir um bom resultado.

1ª ETAPA:

Faça uma lista de coisas que você deseja comprar em um supermercado.

Dica: Compre apenas os produtos mais importantes para você ou correrá o risco do

seu produto ficar de fora do carrinho de compras.

.

2ª ETAPA

Agora que você já montou sua lista de compras, vou te mostrar quanto você

tem para gastar.

VOCÊ TEM R $100,00.



3ª ETAPA: HORA DE IR ÀS COMPRAS.

Seleção de produtos: Recorte panfletos de mercado, jornais, revistas, pesquise
na internet ou ainda utilize notas de compras usadas para selecionar os itens da

sua lista de compras e anote o valor (preço) de cada um deles.

4ª ETAPA:

Finalizada a seleção dos produtos, realize a soma dos produtos.

Você pode utilizar o cálculo mental, escrito ou o auxílio de uma calculadora para

não ultrapassar o valor de R $100,00.

5ª ETAPA:

Cole no carrinho apenas os itens que você conseguiu comprar com o valor de

R$100,00 .



ETAPA FINAL: Conseguir colocar no carrinho todos ou a maioria dos itens

da lista de compras que você criou, desde que não ultrapasse o valor de

R$100,00.

ANOTE OS RESULTADOS DO SEU DESAFIO:

● Você acha que conseguiu vencer o desafio?____________________

● Qual o valor total da sua compra?____________________________

● Quantos itens você conseguiu comprar?_______________________

● Quantos itens ficaram de fora do carrinho?____________________

● Sobrou algum dinheiro? Se sim, anote no cofrinho o valor que

sobrou do troco de R$100,00 (o troco é a diferença ou sobra entre a

quantia que você tinha para gastar *R$100,00* e o valor total da sua

compra).

Se você conseguiu cumprir todas as etapas e ainda conseguiu

comprar tudo o que queria, parabéns!!!

Se não conseguiu, não fique triste. Vamos planejar uma nova “ida

às compras” em breve .

Até lá.

.


