
 

 

 
 

 
 

MATEMÁTICA 
 

Marcelo e Ritinha são irmãos e estão muito felizes pois 
o mês de junho chegou e com ele as festas juninas. Eles 
sabem que esse ano não terão as festas na escola ou na 
rua do bairro, mas eles não vão perder esse mês por nada! 

Na casa deles, a festa junina será comemorada com 
quatro pessoas: Marcelo, Ritinha, mamãe e papai. A festa 
será no dia 29 de junho, mas a mamãe já está se 
preparando para fazer o bolo de milho, a pipoca, o pé de moleque e a canjica. Enquanto isso, eles 
preparam algumas bandeirinhas com as folhas de revistas velhas que têm em casa. 

 
1. A mamãe de Marcelo e Ritinha estavam separando as coisas para fazer o bolo de fubá e 

resolveu fazer dois bolos. Um para eles e o outro iria mandar para a vovó Laura que ama 
bolo de fubá. Sabendo que ela irá precisar de todos os ingredientes em dobro, calcule 
quanto ela  precisará separar dos ingredientes abaixo para fazer os dois bolos. Lembre-
se de usar a escrita multiplicativa que aprendemos na aula passada. 

 
 Para um bolo ela precisa de 4 ovos. De quantos ela precisará para fazer os 2 bolos? 

 
Escrita multiplicativa:  ______ x ______ = _______ 
 

 Em um bolo ela irá colocar 3 xícaras de fubá. E para fazer 2, quantas xícaras de fubá 
ela irá precisar? 
 
Escrita multiplicativa: ______ x ______ = _______ 
 

 Em uma receita ela deverá usar 5 colheres de açúcar. Para fazer 2, de quantas 
colheres ela precisará? 
 
Escrita multiplicativa: ______ x ______ = _______ 
 
 

2. Na hora de fazer o pé de moleque, a mamãe também resolveu fazer mais de uma 
receita. Ela sabia que as crianças adoravam esse doce, assim como a vovó e os 
priminhos, então resolveu fazer três receitas. Se para uma receita ela precisa de 2 latas 
de leite condensado e 3 xícaras de amendoim, quanto ela precisará para fazer as três 
receitas? 

 
Escrita multiplicativa: ______ x ______ = _______ 
 

Resposta: Ela precisará de ________ de leite condensado e de __________ xícaras de 
amendoim. 
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 Agora em seu livro de Matemática, faça as atividades das páginas 52 e 53. 
 

 
 
Com certeza a festa junina na casa de Marcelo e Ritinha será uma delícia!! 
 
Que tal fazermos uma brincadeira divertida para festejarmos com eles? 
 
Peça a ajuda de um adulto para preparar sua brincadeira! 
 
 

 Você precisará de algumas bandeirinhas pequenas, de uma garrafa plástica e de uma 
bexiga. 

 
 Faça as bandeirinhas com o papel colorido que você tiver, com folha de revista ou 

com papel branco  e decorado com as cores que você preferir.  
 

 Clique no link abaixo das bandeirinhas e assista ao vídeo para fazer a sua explosão 
de bandeirinhas.  

 
 Você pode usar esse molde para fazer as bandeirinhas ou ainda fazer do jeito que 

você quiser! 
 

                           
 

https://www.youtube.com/watch?v=t3rq54Z6o2M 
 
Ao terminar de confeccionar sua explosão de bandeirinhas, fotografe ou filme você 

brincando e me envie. Quero ver como sua brincadeira ficou divertida!! 
 

 
                                                                    Beijinhos da prô! 


