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BRINCANDO TAMBÉM SE APRENDE.

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA

JOGO DA VELHA DA MULTIPLICAÇÃO

Acesse o link abaixo para aprender a jogar.

https://youtu.be/M-ZWVMmrV4M

Como Jogar:

● Dois jogadores

● Jogue par ou ímpar para  decidir quem irá começar o jogo.

● Cada jogador, na sua vez, deverá realizar cálculos utilizando a barra numérica,

que fica abaixo da tabela.

Ex: Jogador A (2x3) - Jogador B (2x ? ou 3 x ?) .

● O jogo termina quando um dos jogadores fecha uma das diagonais, vertical ou

horizontal , como no jogo da velha original.

Material:

Cada Equipe deve ter:

● 1 cópia do Tabuleiro, ( caso não possa imprimir, poderá confeccionar em uma folha do

caderno)

● Marcadores para colocar nos resultados das operações, pode ser feijão, pedacinhos

de papel ou qualquer outro material que você tenha na sua casa.
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ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA

Texto Maluco – atividade lúdica de produção de texto

Essa atividade é bem divertida, pois as respostas podem tornar a história
muito maluca.

● I. Escreva o que se pede em cada item (é importante manter a ordem correta).
● II. Após todos escreverem, passar o que significa cada item (a professora irá

enviar posteriormente).
● III. Produzam uma história interessante, considerando as respostas dadas.

Aqui a criatividade é essencial para resolver as questões que parecem
absurdas. Sem esquecer de fazer parágrafos, prestar atenção à ortografia, aos
elementos de coesão e estrutura da narrativa.

I. Texto maluco

Escreva o que se pede em cada item

1. Dois nomes de pessoas (um feminino e um masculino) – não deve ser

da sala.

2.Um nome de lugar (bairro ou cidade).

3. Dois números de 18 a 99.
4. Uma quantidade para unidade de tempo (minutos, horas, dias, meses, anos...).

5.Um local – praça, escola, igreja, delegacia, cemitério, praia, shopping...)

6.Uma cor.

7.O nome de uma banda ou cantor(a) que você goste.

8.O nome de uma comida preferida.

9.O nome de um lugar que gostaria de conhecer.

10. Um meio de locomoção (exemplo: trem, moto, carro, Uber, avião, patinete,
bicicleta...).
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11. Escreva um tipo de moradia (exemplo: cabana, casa, mansão, casa de
campo, chalé, apartamento...).

12. Escreva o número de 1 a 10.

Quando você realizar a atividade ,me envie uma foto e eu irei te
enviar o texto correspondente a cada item que você respondeu.
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