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Bom dia. Encerrando a semana sobre o Autismo.

Assista ao link e acompanhe com a letra abaixo:

https://youtu.be/JPqBZXPDGYU- Normal é ser diferente- Composição: Jair Oliveira.

Tão legal, oh minha gente

Perceber que é mais feliz quem compreende

Que amizade não vê cor

Nem continente

E o normal está nas coisas diferentes

Amigo tem de toda cor, de toda raça

Toda crença, toda graça

Amigo é de qualquer lugar

Tem gente alta, baixa, gorda, magra

Mas o que me agrada é

Que um amigo a gente acolhe sem pensar

Pode ser igualzinho a gente

Ou muito diferente

Todos têm o que aprender e o que ensinar

Seja careca ou cabeludo

Ou mesmo de outro mundo

Todo mundo tem direito de viver e sonhar

Você não é igual a mim

Eu não sou igual a você

Mas nada disso importa

Pois a gente se gosta

E é sempre assim que deve ser

Você não é igual a mim

Eu não sou igual a você

Mas nada disso importa

Pois a gente se gosta

E é sempre assim que deve ser

https://youtu.be/JPqBZXPDGYU-


1- Interpretação

a) Na música o que é normal? _______________________________________

b) Explique: “Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça (...)”

__________________________________________________________________

c) Que mensagem a música nos transmite. _________________________________

d) Explique a 6ª estrofe da música. _______________________________________

2- Assinale com um (X)  a alternativa correta:

a- “Seja careca ou cabeludo (...)

Tem gente alta, baixa, gorda, magra”. Os vocábulos em negrito são:

(A) substantivos
(B) adjetivos
(C)verbos

b- “Pode ser igualzinho a gente”. A palavra em negrito está no:

(A) aumentativo
(B) diminutivo
(C)nenhuma alternativa.

c- “Que um amigo a gente acolhe sem pensar”. O vocábulo em destaque é um:

(A) substantivo próprio
(B) substantivo comum
(C)adjetivo

3- Dê o plural desses versos:

“Você não é igual a mim

Eu não sou igual a você”.

_______________________________________

_______________________________________
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Bom dia!

Hoje temos uma charada para desvendar e descobrir a frase e um desafio bem leve.

Resolva as operações abaixo, coloque os resultados em ordem crescente e descubra qual
é a frase.

a) 4937 + 3234 = _____________________ TO.

b) 2473 + 2003 = _____________________ PEI

c) 4695 – 1360 = _____________________ RES

d) 6341 – 3802 = _____________________ ÇO,

e) 1482 x 8 = __________________ EU

f) 460  x 4 = __________________ CO

g) 56 x 28 = _________________  EU

h) 39 x 57 = _________________ NHE

i) 7430 : 2 = ________________   TIS

j) 1296 : 3 = _________________  MO

k) 810 : 9 = __________________  AU



A  frase é:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

DESAFIO DO DIA.

DE QUE NÚMERO VOCÊ PODE TIRAR A METADE DELE E NÃO DEIXAR NADA?

_______________


