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Leita o texto: 

 Muitas pessoas no mundo se relacionam por cartas.  

 É tão bom escrevê-las! Recebe-las e guarda-las como recordação é mais gostoso 

ainda...Apesar de atualmente ser pouco usual. 

 Você já escreveu uma carta para alguém? Pois a Lara adora 

escrever para seu amigo Rodrigo! Desde que ela se mudou para uma 

cidade no interior, sente muita saudade e recebe notícias por meio de 
cartas. Vamos ler uma de suas cartas?  

 

 



 
Agora responda: 

1. Esse texto é uma carta. Para que servem as cartas? 

_____________________________________________________________ 

2. Nas cartas há sempre um remetente, que é aquele que escreve a carta. Nesse texto o 
remetente é _____________________________________. 

3. Há também um destinatário, que é a pessoa que recebe a carta. Nessa carta, o 

destinatário é ________________________________. 

4. Observe a despedida do remetente. Qual a expressão usada? 

______________________________________________________________ 

5. Agora, procure no seu dicionário o significado das palavras abaixo:  
Carta: 
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Notícia: 
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

 

1. Observe o quadro numérico. Complete os epaços em branco. 

 
                                       



 
a. Olhe três números do quadro e os escreva por extenso:  

 

 
b. Nesse quadro você encontrou algum número ímpar? Dê dois exemplos:  

 

 
c. Você deve escolher dez números da tabela e escrevê-los na ordem 

crescente:  

 
 

2. Observe esta sala de aula e todos os objetos que estão dentro dela.  

 

 

    Todos os objetos têm forma e tamanho. Nesta sala, 

a porta, o quadro, a estante, o mural, o relógio, o 

globo terrestre, todos esses objetos estão associados 

a formas geométricas. 

As formas geométricas planas mais conhecidas são:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
a. Observe as imagens abaixo e escreva a forma geométrica plana a que 

elas estão relacionadas. 

 

 

 

b. Observe em algum cômodo da sua casa, que objetos estão relacionados 

às figuras abaixo:  

 

 

 

 

 


