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ATIVIDADE  DE MATEMÁTICA

1. Acesse o link a seguir para aprender mais um pouco sobre análise das combinações
https://youtu.be/cXRyCP6ZjNU.

2. Abra o livro de matemática na página 73, leia o primeiro parágrafo, observe as
imagens que contém os esquemas de combinações e responda os exercícios
1 e 2.

3. Página 74, você deverá observar que na lousa  da página estão os termos da
divisão e da multiplicação.Fique atento  ao nome de cada termo para
responder às questões  do exercício 1 e preencher a tabela do exercício 2.

4. Acesse o link    a seguir  e assista o vídeo antes de responder às questões da página  75
https://youtu.be/cXRyCP6ZjNU .

5. Na página 75 você deverá ler com atenção os itens que falam sobre as propriedades
comutativa, associativa e comutativa e responder as questões.
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ATIVIDADE DE HISTÓRIA

Nas aulas anteriores aprendemos um pouco sobre
“Direitos Humanos”

Não podemos esquecer que quando pensamos em
cidadania envolve um conjunto de direitos e deveres
compartilhados por todos.

1. Abra o livro interdisciplinar na página 122 e 123, hoje vamos
continuar os estudos sobre os “Direitos do homem”, faça a leitura e
responda as questões.

Faremos uma roda de conversa sobre esse tema.

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA

1. Leia o primeiro parágrafo da página 32 do livro
interdisciplinar,nele há informações importantes para que
você possa responder  às questões.

2. Item (a) ,observe as imagens das páginas 32 e 33 , depois
no item (b) enumere as representações. Comece pelo
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desenho que representa a menor área até chegar naquela que representa a
maior área.

3. Leia o enunciado e responda os itens  (c, d, e)  .
4. No exercício 6, faça as representações através de desenhos de acordo com o

que é solicitado ( não esqueça que é de acordo com o seu endereço).

ATENÇÃO: hoje é dia de aula via Meet
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