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Prezada professora, prezado professor
Esta coletânea integra o Programa Ler e Escrever, sendo complementar ao Guia de Planejamento e Orientações Didáticas – 3ª série. As atividades estão organizadas na sequência em que aparecem no Guia, o que
não quer dizer que obedecem a uma ordem ou hierarquia prévia, mas que
deverão ser utilizadas de acordo com o seu planejamento. Note que as
páginas são destacáveis, pois este material não é e nem deve ser tratado
como um livro didático.
Na abertura de cada bloco há indicações das páginas onde podem
ser encontradas no Guia as orientações didáticas específicas e os objetivos de aprendizagem.
Para um melhor aproveitamento desta publicação, sugerimos:
j

Acompanhar os avanços de seus alunos em relação às hipóteses
de escrita para escolher as atividades com mais critério.

j

Como muitas atividades requerem a organização dos alunos em
duplas, estas devem ser formadas de modo a proporcionar boas
interações, isto é, de maneira que haja troca de saberes entre os
alunos e ambos aprendam.

j

Ler as orientações do Guia antes de utilizar qualquer uma das propostas.

j

Checar se os objetivos das atividades estão afinados com os de
seu planejamento.

j

Quando tiver dúvidas, discuti-las com seu professor coordenador e
com seus colegas de 2a série.

j

Lembrar-se que algumas atividades são para alunos que ainda
não leem. Ou seja, é preciso, sempre, explicar para eles do que se
trata. Isso não quer dizer que aqueles que já sabem ler consigam
compreender, sozinhos, a comanda das atividades. Auxilie-os também quando for preciso.

j

Não é necessário que a classe toda faça sempre a mesma atividade. Você pode propor atividades variadas para grupos diferentes,
simultaneamente.
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Esperamos que este material seja útil, mas não único. Aqui está
contemplada apenas uma parte das atividades que devem compor a rotina de sala de aula: análise e reflexão sobre o sistema de escrita, análise
e reflexão sobre questões ortográficas, matemática. As demais propostas, relacionadas à produção de texto, comunicação oral e outras, não
foram incluídas aqui, pois não comportam uma formatação como essa. É
fundamental, entretanto, que aconteçam na sua rotina. Para tanto, há no
Guia muitas propostas que fornecem orientação nesse sentido.

Bom trabalho!
Equipe do Programa Ler e Escrever
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Projeto didático
“Confabulando com fábulas”

As orientações didáticas das atividades constam no
Guia de Planejamento e Orientações Didáticas – 3a série.
Estão divididas da seguinte forma:
Páginas do Guia
Confabulando através dos tempos – considerações sobre o gênero ______ 36
Orientações gerais sobre o uso do material ___________________________ 40
O que se espera que os alunos aprendam ____________________________ 40
Produto final sugerido ______________________________________________ 41
Etapas 1 a 5 _________________________________________________ 42 a 45
Etapa 6 – finalização e avaliação ________________________________ 86 a 90
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ATIVIDADE 1B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Entreviste seu pai, sua mãe ou outro adulto próximo a você e faça as seguintes
perguntas:
Quais fábulas você conhece?

Qual é a sua preferida?

Em que ocasião você ouviu ou leu essa história?

COLETÂNEA DE ATIVIDADES - 3 a SÉRIE
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ATIVIDADE 2B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

TEXTO 1

A RAPOSA E A CEGONHA
A Comadre Raposa, apesar de mesquinha,
tinha lá seus momentos de delicadeza.
Num dos tais, convidou a cegonha, vizinha,
a partilhar da sua mesa.
Constava a refeição de um caldo muito ralo,
servido em prato raso. Não pôde prová-lo
a cegonha, por causa do bico comprido.
A raposa, em segundos, havia lambido
todo o caldo. Querendo desforrar-se
da raposa, a comadre um dia a convidou
para um jantar. Ela aceitou
com deleite do qual não fez disfarce.
Na hora marcada, chegou à casa da anfitriã.
Esta, com caprichoso afã,
pedindo desculpas pelo transtorno,
solicitou ajuda pra tirar do forno
a carne, cujo cheiro enchia o ar.
A raposa, gulosa, espiou o cozido:
era carne moída – e a fome a apertar!
Eis que a cegonha vira, num vaso comprido
e de gargalo fino à beça,
todo o conteúdo da travessa!
O bico de uma entrava facilmente,
mas o focinho da outra era bem diferente;
assim, rabo entre as pernas, a correr,
foi-se a raposa. Espertalhão, atente:
quem hoje planta, amanhã vai colher!
(La Fontaine, Jean de. Fábulas de La Fontaine.
Tradução de Milton Amado e Eugênio Amado.
Belo Horizonte: Villa Rica Editoras Reunidas Ltda., 1992. v. I, p. 117-118.)
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TEXTO 2

A RAPOSA E A CEGONHA
Um dia a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça
na outra, serviu sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua
sopa sem o menor problema, mas a pobre da cegonha com seu bico comprido mal pôde tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para
casa morrendo de fome. A raposa fingiu que estava preocupada, perguntou
se a sopa não estava do gosto da cegonha, mas a cegonha não disse nada.
Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia
questão de retribuir o jantar no dia seguinte.
Assim que chegou, a raposa se sentou lambendo os beiços de fome, curiosa
para ver as delícias que a outra ia servir. O jantar veio para a mesa numa jarra
alta, de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema.
A raposa, amoladíssima, só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que
escorriam pelo lado de fora da jarra. Ela aprendeu muito bem a lição. Enquanto ia andando para casa, faminta, pensava: “Não posso reclamar da cegonha.
Ela me tratou mal, mas fui grosseira com ela primeiro”.
Moral: Trate os outros tal como deseja ser tratado.
(Ash, Russell; Higton, Bernard (Comp.). Fábulas de Esopo. Tradução de Heloisa Jahn.
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1990. p. 36.)

12
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ATIVIDADE 2C
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

A RAPOSA E O CORVO
Um dia um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço
de queijo no bico quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a
raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com esta
ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse:
— Que pássaro magnífico avisto nessa árvore! Que beleza estonteante! Que
cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta
beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado rei dos pássaros.
Ouvindo aquilo o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que
sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro “Cróóó!”. O queijo veio abaixo,
claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo:
— Olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é
inteligência!
Moral: Cuidado com quem muito elogia.
(Ash, Russell; Higton, Bernard (Comp.). Fábulas de Esopo. Tradução de Heloisa Jahn.
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1990. p. 61)

Vamos observar, discutir e anotar:
1. Sobre as personagens:
a. A característica atribuída ao corvo:

b. A característica atribuída à raposa:
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c. A raposa foi personagem, também, da fábula “A raposa e a cegonha”. A característica dada a ela naquela fábula é igual à apresentada em “A raposa e
o corvo”? Expliquem.

2. O corvo é considerado um animal astuto e inteligente. Os acontecimentos da
fábula demonstraram essas características da personagem? Expliquem.

3. Essa fábula também termina com uma moral. Releiam-na e respondam:
a. Vocês concordam com ela? Por quê?

b. Seria possível apresentarmos uma outra moral? Escrevam-na nas linhas
abaixo.

14
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ATIVIDADE 2E
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

A LEBRE E A TARTARUGA
A lebre vivia a se gabar de que era o mais veloz de todos os animais. Até o
dia em que encontrou a tartaruga. – Eu tenho certeza de que, se apostarmos
uma corrida, serei a vencedora – desafiou a tartaruga.
A lebre caiu na gargalhada. – Uma corrida? Eu e você? Essa é boa!
– Por acaso você está com medo de perder? – perguntou a tartaruga.
– É mais fácil um leão cacarejar do que eu perder uma corrida para você –
respondeu a lebre.
No dia seguinte a raposa foi escolhida para ser a juíza da prova. Bastou dar o
sinal da largada para a lebre disparar na frente a toda velocidade. A tartaruga
não se abalou e continuou na disputa. A lebre estava tão certa da vitória que
resolveu tirar uma soneca.
“Se aquela molenga passar na minha frente, é só correr um pouco que eu a
ultrapasso”, pensou.
A lebre dormiu tanto que não percebeu quando a tartaruga, em sua marcha
vagarosa e constante, passou. Quando acordou, continuou a correr com ares
de vencedora. Mas, para sua surpresa, a tartaruga, que não descansara um
só minuto, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.
Desse dia em diante, a lebre tornou-se o alvo das chacotas da floresta. Quando
dizia que era o animal mais veloz, todos lembravam-na de uma certa tartaruga...
Moral: Quem segue devagar e com constância sempre chega na frente.
(La Fontaine, Jean de. Fábulas de Esopo. São Paulo: Scipione, 2000.
Adaptação: Lúcia Tulchinski.)

A TARTARUGA E O COELHO
Dilea Frate
A tartaruga ganhou do coelho na corrida e ficou rica. Um dia, ela se encontrou
com o pardal e começou a rolar uma discussão sobre dinheiro: “Eu sou rica,
carrego muito dinheiro no meu casco-cofre, e você?”. O pardal respondeu: “Eu
sou pobre, não tenho casco nem cofre, mas sou leve e posso voar”. A tartaruga respondeu: “Se quiser, posso comprar uma asa igual à sua. O dinheiro
consegue tudo”. E foi o que ela fez. Chegou o dia do voo. Com as asas postiças, a tartaruga ajeitou o casco-cofre, subiu num precipício enorme e... (assovio)... começou a cair feito uma pedra. As asas não faziam efeito! Aí, ela teve
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a ideia de jogar o casco-cofre pelos ares e, como num passe de mágica, as
asas começaram a funcionar!... Que alívio! E que alegria poder voar como um
passarinho! Quando chegou à terra, a tartaruga estava pobre, mas feliz. Na
hora de voltar para casa, o coelho apareceu e emprestou o dinheiro do táxi.
(Frate, Dilea. Histórias para acordar. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1996. p. 59.)

Vamos observar, discutir e anotar:
1. As fábulas lidas se referem à mesma história? Explique.

2. As personagens são as mesmas? Cite todas elas e descreva o papel de cada
uma nas duas histórias, organizando essas informações na tabela abaixo:
Personagens da fábula 1

Personagens da fábula 2

Como são e o que fazem na
história

 Considerando as informações da tabela:
a. Qual fábula você acha que foi escrita primeiro? Justifique sua resposta com
informações dos textos.

16
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b. Os personagens que se repetem nas duas fábulas têm as mesmas características nas duas histórias? Comente.

3. Uma das fábulas foi produzida por Esopo, séculos antes de Cristo, e a outra
foi produzida nos nossos tempos. Considerando essa informação, pense:
a. A moral da fábula de Esopo lembra um provérbio bem antigo e conhecido que
ainda usamos hoje. Qual é esse provérbio?

b. Na fábula atual não aparece moral escrita. Mas ainda assim podemos considerá-la uma fábula. Por quê? Consulte suas anotações sobre as características das fábulas para responder.

c. Seria possível formular uma moral para a segunda fábula? Se sim, como poderia ser?

COLETÂNEA DE ATIVIDADES - 3 a SÉRIE
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ATIVIDADE 2F
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

O LOBO E O CORDEIRO
A razão do mais forte é a que vence no final
(nem sempre o Bem derrota o Mal).
Um cordeiro a sede matava
nas águas limpas de um regato.
Eis que se avista um lobo que por lá passava
e lhe diz irritado: – “Que ousadia
a tua, de turvar, em pleno dia,
a água que bebo! Ei de castigar-te!”.
– “Majestade, permiti-me um aparte” –
diz o cordeiro. – “Vede
que estou matando a sede
água a jusante,
bem uns vinte passos adiante
de onde vos encontrais. Assim, por conseguinte,
para mim seria impossível
cometer tão grosseiro acinte.”
– “Mas turvas, e ainda mais horrível
foi que falaste mal de mim no ano passado.”
– “Mas como poderia” – pergunta assustado
o cordeiro – “se eu não era nascido?”
– “Ah, não? Então deve ter sido
teu irmão.”
– “Peço-vos perdão
mais uma vez, mas deve ser engano,
pois eu não tenho mano.”
– “Então algum parente: teus tios, teus pais...
Cordeiros, cães, pastores, vós não me poupais;
por isso, hei de vingar-me” – e o leva até o recesso
da mata, onde o esquarteja e come sem processo.
(La Fontaine, Jean de. Fábulas de La Fontaine. Tradução de Milton Amado
e Eugênio Amado. Belo Horizonte; Villa Rica Editoras Reunidas Ltda., 1992. v. I, p. 97-99.)
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O CACHORRO E SUA SOMBRA
Um cachorro com um pedaço de carne roubada na boca estava atravessando
um rio a caminho de casa quando viu sua sombra refletida na água. Pensando
que estava vendo outro cachorro com outro pedaço de carne, ele abocanhou
o reflexo para se apropriar da outra carne, mas quando abriu a boca deixou
cair no rio o pedaço que já era dele.
Moral: A cobiça não leva a nada.
(Ash, Russell; Higton, Bernard (Comp.). Fábulas de Esopo. Tradução de Heloisa Jahn.
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1990. p. 72.)

AS FRUTAS DO JABUTI
O jabuti, pequenino, vagaroso, foi perguntar ao macaco o que deveria fazer
para colher frutas no tempo da safra, ele que não pode subir em árvores. O
macaco informou:
– É simples. Vá para debaixo da árvore que estiver carregada e espere um dia
de vento. Quando a ventania sacudir os galhos, as frutas caem e você aproveita. Está entendido?
Num dia em que o vento soprava continuamente, o jabuti pôs-se por baixo do
que ele julgava árvore e ficou esperando a queda dos balouçantes frutos.
Veio o macaco e perguntou, surpreendido:
– Que está você fazendo aqui?
– Esperando que o vento derrube aquelas duas frutas...
– Não são frutas, seu idiota. São os escrotos do touro!
– Ai! Ai! Nem tudo que balança cai...
(Fábula popular, narrada pelo poeta Jorge Fernandes [1887-1953], in: Almeida, Vieira de;
Cascudo, Luís da Câmara. Grande fabulário de Portugal e do Brasil.
Lisboa: Edições Artísticas Fólio, 1962.)

20
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ATIVIDADE 3A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Antes de escolhermos uma fábula para recontar, observe os diferentes estilos
adotados para iniciar uma das fábulas que já vimos aqui – “A raposa e a cegonha”.
 Comente com os demais colegas:
J em que essas diversas formas de começar o texto são diferentes ou iguais;
J o começo que mais lhe agradou e explique por quê.
 Em seguida, pense sozinho em uma outra forma de começar o texto e registre
no caderno. Depois a compartilhe com os seus colegas.
A Comadre Raposa, apesar de mesquinha,
tinha lá seus momentos de delicadeza.
Num dos tais, convidou a cegonha, vizinha,
a partilhar da sua mesa.
(La Fontaine, Jean de. Fábulas de La Fontaine. Tradução de Milton Amado e Eugênio
Amado. Belo Horizonte: Villa Rica Editoras Reunidas Ltda., 1992. v. I, p. 117.)

Um dia a raposa convidou a cegonha para jantar.
(Ash, Russell; Higton, Bernard (Comp.). Fábulas de Esopo. Tradução de Heloisa Jahn.
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1990. p. 36.)

Raposa de muita ronha
Foi um dia convidar
Sua comadre cegonha
Para assistir a um jantar.
(D‘Araújo, J. I. In: Almeida, Vieira de; Cascudo, Luís da Câmara. Grande fabulário de
Portugal e do Brasil. Lisboa: Edições Artísticas Fólio, 1962.)

A raposa costumava divertir-se com todos os animais, rindo à custa deles. De
uma feita convidou a cegonha para cear em sua casa.
(La Fontaine. In: Almeida, Vieira de; Cascudo, Luís da Câmara. Grande fabulário de
Portugal e do Brasil. Lisboa: Edições Artísticas Fólio, 1962.)

A raposa e a cegonha, apesar de normalmente serem predador e presa, pareciam se dar bem, e os outros animais as viam apenas como duas boas amigas. No entanto, o instinto da astuta raposa não demorou a se revelar.
Um dia, como quem não quer nada, ela convidou a cegonha para jantar.
(Alexandre Rangel. In: Fábulas de Esopo para executivos. São Paulo: Original, 2006.)
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ATIVIDADE 4A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Acompanhe a leitura que seu professor fará desta fábula. Fique bem atento.

A CIGARRA E AS FORMIGAS
Num belo dia de inverno as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado
completamente molhados. De repente aparece uma cigarra:
— Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo! Estou com uma fome
danada, acho que vou morrer.
As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e
perguntaram:
— Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou
de guardar comida para o inverno?
— Para falar a verdade, não tive tempo — respondeu a cigarra. — Passei o
verão cantando!
— Bom... Se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? — disseram as formigas, e voltaram para o trabalho dando risada.
Moral: Os preguiçosos colhem o que merecem.
(Ash, Russell; Higton, Bernard (Comp.). Fábulas de Esopo. Tradução de Heloisa Jahn.
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1994.)

Seu professor lerá uma nova versão da fábula “A cigarra e as formigas”. Preste
atenção às semelhanças e diferenças entre as duas versões.

A CIGARRA E AS FORMIGAS
No inverno, as formigas estavam fazendo secar o grão molhado, quando uma
cigarra faminta lhes pediu algo para comer. As formigas lhe disseram:
— Por que, no verão, não reservaste também o teu alimento?
A cigarra respondeu:
— Não tinha tempo, pois cantava melodiosamente.
E as formigas, rindo, disseram:
— Pois bem, se cantavas no verão, dança agora no inverno.
Moral: “Não se deve negligenciar nenhum trabalho, para evitar tristeza e perigos”.
(Esopo. Fábulas completas. Tradução de Neide Smolka. São Paulo: Moderna, 1994.)
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Apesar de a história ser a mesma, há diferenças no modo de contá-la. Converse
com seus colegas sobre as principais diferenças entre as duas histórias.
Compare as duas formas de iniciar a fábula:
1ª versão

2ª versão

Num belo dia de inverno as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar
suas reservas de trigo.

No inverno, as formigas estavam fazendo
secar o grão molhado.

Em seguida, leia o modo como as formiguinhas respondem ao pedido da cigarra
nas duas versões:
1ª versão

2ª versão

— Mas por quê? O que você fez durante
o verão? Por acaso não se lembrou de
guardar comida para o inverno?

— Por que, no verão, não reservaste
também o teu alimento?

E, finalmente, observe as diferentes formas de escrever a resposta da cigarra:
1ª versão

2ª versão

— Para falar a verdade, não tive tempo
— respondeu a cigarra. — Passei o verão cantando!

A cigarra respondeu:
— Não tinha tempo, pois cantava melodiosamente.

Converse com seu colega e anote:
Ao reescrever essa fábula, quais partes vocês aproveitariam da primeira versão?

E da segunda versão?

O que vocês escreveriam de maneira diferente?
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ATIVIDADE 6D
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Sobre o comprometimento do grupo:
1. Nos momentos de discussão coletiva:
a. Todos colaboraram para a realização de um bom trabalho.
b. Houve muito conversa e não conseguimos aproveitar muito das aulas.
c. Às vezes a participação da turma foi organizada e isso ajudou a aprender
algumas coisas.
2. Nos momentos de trabalho em dupla ou em grupo:
a. Nos ajudamos muito e conseguimos realizar bem o trabalho.
b. Não conseguimos nos ajudar durante o trabalho.
c. Algumas vezes conseguimos nos ajudar para realizar o trabalho.
Sobre o meu comprometimento no projeto:
3. Nos momentos de discussão coletiva:
a. Ouvi meus colegas e também participei muito bem de todas as etapas, colaborando com o grupo.
b. Não colaborei com o grupo porque não participei das discussões.
c. Às vezes participei das discussões.
4. Nos momentos de trabalho em dupla ou em grupo:
a. Colaborei com os meus parceiros quando pude.
b. Não colaborei com os meus parceiros.
c. Colaborei com meus parceiros algumas vezes.
Sobre o projeto:
5. Fale sobre a etapa que você mais gostou. Por quê?
6. Qual etapa você achou mais difícil? Por quê?
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Projeto didático
“Meios de comunicação”

As orientações didáticas das atividades constam no
Guia de Planejamento e Orientações Didáticas – 3a série.
Estão divididas da seguinte forma:
Páginas do Guia
Etapas 1 a 5 ________________________________________________ 91 a 119
Etapa 6 – apresentação e avaliação ___________________________ 121 a 129
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ATIVIDADE 2A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Acompanhe a leitura de seu professor com lápis ou caneta marca-texto na mão!

DE OLHO NO MUNDO
A. O poder da comunicação
A comunicação é essencial ao ser humano. Por meio dela, podemos trocar experiências, aprender e nos divertir. Mas a humanidade demorou muito tempo para atingir o nível atual de rapidez
e facilidade na troca de informações. Vamos conhecer como foi
esse trajeto, que levou séculos para se concretizar: desde os primeiros livros, impressos no barro, até a atual internet.

B. Aldeia global
É domingo à noite, você passou o dia inteiro fora, se divertindo.
Chegou em casa cansado, mas tem uma missão: saber qual foi o
resultado do jogo do time do seu coração.
Hoje em dia, basta ligar a TV ou o rádio, ou navegar na internet,
para obter informações sobre qualquer assunto. Parece até que
temos o mundo em nossas mãos. Livros, jornais e revistas estão
à nossa disposição, e as invenções tecnológicas tornam as comunicações cada vez mais ágeis.

Fique sabendo
A necessidade de estabelecer
redes de comunicação foi intensificada com as grandes navegações. Em 1520, dom Manuel, rei
de Portugal, criou o correio-mor
da terra, que permitiu um elo entre a colônia e a metrópole.
As mensagens, depois de enviadas, demoravam meses e até
anos para chegar à colônia.
Adaptado de Kátia de Carvalho, 1999.

C. Compartilhando informações
Graças ao desenvolvimento dos meios de comunicação, o planeta, formado
por aproximadamente 200 países e com uma população de 6 bilhões de habitantes, virou uma aldeia global, onde é possível saber rapidamente o que
acontece em qualquer lugar e a qualquer hora. Novas ideias, novas tecnologias, novos rumos. Tudo pode ser aprendido e compartilhado por nós, cidadãos do mundo.
(Texto retirado da coleção De Olho no Mundo, pequena enciclopédia
da revista Recreio, v. 11, p. 6, 2000.)
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ATIVIDADE 2B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Se tentarmos nos imaginar no passado, fica fácil intuir que a criação do livro
está ligada ao surgimento da escrita. Mas, antes de desenvolver esta forma
de expressão, o homem se comunicava apenas falando. Depois, ele inventou
outros sinais de comunicação, como os sinais de fumaça – que ainda hoje vemos os índios usando nos desenhos animados e nas histórias em quadrinhos
– e os sons dos tambores – que as tribos africanas ainda usam também nos
filmes e nos quadrinhos.
Tempos mais tarde, há cerca de 5.500 anos, em Sumer, na Mesopotâmia
(Ásia), o homem inventou o alfabeto. E quando o inventou, já se sentia pronto
para escrever e registrar os seus pensamentos e as suas descobertas.
No século 15, os registros do homem ganharam a forma de livros como conhecemos hoje. Mas até isso acontecer, ele escreveu em pedras, ossos e “tábuas” (também chamadas tijolos) de argila. Aliás, os primeiros livros foram
mesmo escritos nas tais “tábuas” de argila. Eram várias páginas pesadas contando, por exemplo, a história do rei e herói Gilgamesh, de Uruk, na Mesopotâmia, que viveu há 5.000 anos. Ele foi um valente guerreiro, que lutou com
leões e outras feras, construiu uma importante cidade com a ajuda de sábios,
percorreu o mundo e saiu vitorioso em muitas batalhas. Esses
detalhes sobre a vida de Gilgamesh só puderam ser conhecidos hoje porque parte do livro de “tábuas” de argila que conta a sua história, escrito há cerca de 4.000 anos, resistiu ao
tempo. Não fossem os registros, quem saberia da existência
desse guerreiro?
Depois das pedras e das “tábuas de argila”, o homem
passou a usar o papiro. Essa planta, comum no Egito, era
umedecida e ligeiramente amassada, para ficar com uma
consistência grudenta. Depois, suas fibras eram trançadas
e colocadas para secar, produzindo um papel rústico. Nele,
anotava-se a contabilidade das lojas do reino egípcio. Muitas
cartas e livros também foram escritos em papiro.
Usando o couro de animais – raspado, lavado, esticado e
seco –, o homem inventou o pergaminho. E não demorou
para ter a ideia de costurar vários pedaços de pergaminho,
formando livros razoavelmente parecidos com os de hoje.
Nas folhas de couro, assim como no papel da atualidade, se
escrevia de um lado e de outro. Isso aconteceu entre os séculos 2 e 4 da nossa era.
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Por falar em papel... Este material tão comum nos nossos dias foi uma invenção dos chineses, no ano 105. Dos chineses, o segredo do papel foi passado
para os árabes até que chegou aos europeus. A primeira fábrica de papel da
Europa foi instalada em uma cidade chamada Jativa, na Espanha, em 1150.
Surgiram, então, os primeiros livros com o formato que conhecemos hoje – só
que escritos à mão!
Gastava-se um tempo enorme para fazê-los. Por isso, os livros eram caros
e pouca gente sabia ler. Os alfabetizados formavam uma minúscula parcela
da sociedade. Em geral, eram papas, cardeais, arcebispos, bispos, padres,
alguns reis, príncipes, rainhas, princesas e homens da corte, professores, astrônomos, filósofos, arquitetos, pintores e juízes.
(Vieira, Sandra Medeiros. Ciência Hoje das Crianças, n. 104, jul. 2000.)
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ATIVIDADE 3B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

REVOLUÇÃO NOS LIVROS

QUANDO

QUEM

Primeira máquina
de impressão

1450

Johann Gutenberg

Letras de metal
(tipos de impressão)
Arrumação dos tipos
de acordo com texto
formando a página
FUNCIONAMENTO

Livros mais baratos

Maior número de
pessoas tinha acesso
a materiais impressos
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ATIVIDADE 4C
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Projeto Comunicação
Consulte suas anotações, converse com seu grupo e organize um esquema com
as principais informações que obteve sobre o meio de comunicação pesquisado.
Seguem abaixo alguns itens para sua orientação
Meio de comunicação:
Origem:
Principais características:

Importância atual:

Outras informações/curiosidades:
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ATIVIDADE 5B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Projeto Comunicação
A exposição oral na sala de aula
A exposição oral na escola cumpre um importante papel na transmissão de informações tanto para quem escuta, quanto para quem a prepara.
Numa exposição oral, aquele que apresenta, o expositor, assume o papel de especialista, pois cada grupo recebe um tema a ser estudado para expor. Por isso,
como especialista, cabe ao expositor apresentar os resultados de sua pesquisa
e esclarecer eventuais dúvidas da plateia. Nessa atividade o professor também é
ouvinte.
O papel do expositor-especialista é o de transmitir informações nas melhores condições possíveis: utilizar esquemas, cartazes com ilustrações, trechos de audiovisuais, livros etc. Ele deve buscar sempre envolver o ouvinte e manter sua apresentação num tom de novidade do começo ao fim. Para isso precisa:
1. Apresentar os participantes do seminário e o tema, comentando o que irão
falar em tópicos. Por exemplo: “Tema: meios de transportes; falaremos dos
tipos de transportes existentes, sobre o funcionamento de cada um e sobre os
problemas existentes. No final apresentaremos as nossas conclusões”.
2. Estar atento ao auditório (manifestações de participação, de dispersão etc.).
3. Aprender a fazer perguntas sobre o seu tema para que os ouvintes participem
e mantenham a atenção no que está sendo exposto.
4. Garantir um tom de voz adequado para que todos os ouvintes acompanhem o
que é dito, bem como a linguagem formal exigida pela situação.
5. Ter segurança do que irá expor.
6. Realizar um fechamento do tema com apresentação das conclusões a que chegaram com a pesquisa. Por exemplo: “Neste trabalho aprendemos sobre os
tipos de meios de transportes e sua importância para a população, também
vimos que há muitos problemas com os meios de transportes existentes e o
atendimento à população. Acreditamos que há necessidade de maior investimento no transporte público”.
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ATIVIDADE 5C
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Projeto Comunicação
Autoavaliação do esquema
1. O texto está adequado a seu objetivo: orientar a apresentação sobre o meio
de comunicação? (verificar se a palavra ou expressão usada funciona como
lembrete à memória).
2. O texto está adequado aos espectadores? (tamanho de letra, clareza, informação correta).
3. O esquema apresenta as principais ideias dos textos originais sobre o tema
pesquisado?
4. No esquema, há indicação do momento em que os cartazes e outros exemplos devem ser apresentados?
Retome suas anotações e reorganize o esquema de modo que ele o deixe confortável para a apresentação.
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Sequência didática –
Produção e destino do lixo

As orientações didáticas das atividades constam no
Guia de Planejamento e Orientações Didáticas – 3a série.
Estão divididas da seguinte forma:
Páginas do Guia
Etapas 1 a 4 _______________________________________________ 134 a 158
Atividade permanente –
Leitura da revista Ciência Hoje das Crianças ____________________ 160 a 164
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ATIVIDADE 1A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Observem as imagens e conversem sobre elas:

(Disponível em: <http://www.ufmg.br/online/arquivos/005415.shtml>.
Acesso em: 17 dez. 2007.)

(Disponível em: <http://www.biologo.com.br/moscatelli78.html>.
Acesso em: 17 dez. 2007.)
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(Disponível em: <http://www.inovacaotecnologica.com.
br/noticias/noticia.php?artigo=010125070309>.
Acesso em: 17 dez. 2007.)
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ATIVIDADE 1B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Classiﬁcação
A palavra lixo é derivada do termo em latim lix que significa a) “cinzas” de uma
época em que a maior parte dos resíduos de cozinha era formada por cinzas
e restos de lenha carbonizada dos fornos e fogões; e também b) lixare (polir,
desbastar), onde lixo seria então a sujeira, os restos, o supérfluo que a lixa arranca dos materiais. No dicionário, ela é definida como sujeira, imundice, coisa
ou coisas inúteis, velhas, sem valor. Lixo, na linguagem técnica, é sinônimo de
resíduos sólidos e é representado por materiais descartados pelas atividades
humanas. Desde os tempos mais remotos até meados do século XVIII, quando
surgiram as primeiras indústrias na Europa, o lixo era produzido em pequena
quantidade e constituído essencialmente de sobras de alimentos.
A partir da Revolução Industrial, as fábricas começaram a produzir objetos de
consumo em larga escala e a introduzir novas embalagens no mercado, aumentando consideravelmente o volume e a diversidade de resíduos gerados
nas áreas urbanas. O homem passou a viver então a era dos descartáveis, em
que a maior parte dos produtos – desde guardanapos de papel e latas de refrigerante, até computadores – é inutilizada e jogada fora com enorme rapidez.
Ao mesmo tempo, o crescimento acelerado das metrópoles fez com que as
áreas disponíveis para colocar o lixo se tornassem escassas. A sujeira acumulada no ambiente aumentou a poluição do solo, das águas e piorou as
condições de saúde das populações em todo o mundo, especialmente nas
regiões menos desenvolvidas. Até hoje, no Brasil, a maior parte dos resíduos
recolhidos nos centros urbanos é simplesmente jogada sem qualquer cuidado
em depósitos existentes nas periferias das cidades.
A questão é: o que fazer com tanto lixo?
Felizmente, o homem tem a seu favor várias soluções para dispor de forma
correta, sem acarretar prejuízos ao ambiente e à saúde pública. O ideal, no
entanto, seria que todos nós evitássemos o acúmulo de detritos, diminuindo
o desperdício de materiais e o consumo excessivo de embalagens.
Nos últimos anos, nota-se uma tendência mundial em reaproveitar cada vez
mais os produtos jogados no lixo para fabricação de novos objetos, através
dos processos de reciclagem, o que representa economia de matéria-prima
e de energia fornecidas pela natureza. Assim, o conceito de lixo tende a ser
modificado, podendo ser entendido como “coisas que podem ser úteis e aproveitáveis pelo homem”.
(Do livro Lixo – de onde vem? Para onde vai?, de Francisco Luiz Rodrigues e Vilma Maria
Gravinatto, Ed. Moderna. Disponível em: <http://www.lixo.com.br/index.php?option=com_
content&task=view&id=143&Itemid=250>. Acesso em: 30 out. 2009.)
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ATIVIDADE 2A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

O problema do lixo urbano
O que você chama de lixo? Provavelmente tudo aquilo que é sujo, inútil, velho,
ultrapassado, indesejável. Existem vários sinônimos para isso: resto, resíduo,
detrito, dejeto, refugo.
O lixo é talvez um dos temas mais importantes da atualidade, quando se pensa em meio ambiente. O crescimento populacional e o desenvolvimento industrial têm levado a humanidade a produzir uma quantidade cada vez maior e
mais variada de lixo.
Na verdade, quanto mais próspera é uma sociedade, mais lixo ela produz.
Calcula-se que cada habitante da capital do estado de São Paulo produza cerca de 1 quilo de lixo por dia.
A cidade mais populosa do país produz diariamente 15 mil toneladas
de lixo. E é aí que começa o problema: como coletar esse lixo todo e que
destino se pode dar a ele? Antes de responder a essa pergunta, é importante notar que já transformamos o lixo em nosso objeto de estudo.
(Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u357.jhtm>.
Acesso em: 30 out. 2009.)
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ATIVIDADE 2B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Classiﬁcação do lixo
Todo objeto de estudo, para ser compreendido, deve ser analisado. Uma forma de análise é a classificação. O lixo também pode ser classificado e, para
isso, podemos nos servir de dois critérios: um que leva em conta aquilo de
que o lixo se compõe, outro que leva em conta a origem do lixo, o local de
onde ele provém.

Quanto à composição do lixo, pode-se falar em:
Lixo orgânico
É aquele que tem origem em seres vivos, sejam animais ou vegetais. Aí estão incluídos restos de alimentos, folhas, sementes, restos de carne e ossos,
papéis, madeira etc. Entre os componentes do lixo orgânico estão os dejetos
humanos, isto é, nossas fezes e urina.
Lixo inorgânico
É o material que não possui origem biológica, e que foi produzido pelo trabalho humano, como vidro, metal, plástico, entulho de construção etc. Esses
materiais inorgânicos são provenientes de recursos minerais. A particularidade do lixo inorgânico, que o faz inconveniente em especial, é o fato de ele demorar para se decompor – às vezes centenas ou milhares de anos, caso não
haja um tratamento prévio.

Desenvolvimento industrial
O desenvolvimento industrial e tecnológico mudou radicalmente a natureza do
lixo que o ser humano produzia. Até meados do século XX, a maior parte do
lixo era constituída de matéria orgânica, isto é, de restos da alimentação e
dos dejetos humanos.
Depois disso, vieram entupir nossas lixeiras plásticos, isopores, lâmpadas,
baterias, pneus etc. Todo esse lixo é poluente e/ou tóxico e provoca grandes
problemas em relação ao meio ambiente. Assim, a coleta e o destino do lixo
se transformaram, atualmente, num verdadeiro desafio para todos nós.

Quanto à proveniência, pode-se falar em:
Lixo domiciliar
Orgânico e inorgânico, produzido em todos os lares, em quantidade proporcional ao consumo de alimentos e produtos em geral. As embalagens, em especial, respondem por grande parte desse tipo de lixo.
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Lixo industrial
São os resíduos produzidos por todo tipo de atividade industrial, das fábricas
de roupas e calçados aos frigoríficos, passando pelas indústrias químicas, o
que deixa entrever a potencialidade poluente desses dejetos.
Lixo agrícola
Além dos restos das colheitas, aqui se incluem as sobras de fertilizantes e
agrotóxicos usados nas plantações, bem como de rações e produtos veterinários utilizados na pecuária. As embalagens desses produtos requerem cuidados especiais para não prejudicarem o meio ambiente.
Lixo hospitalar
Seringas, agulhas, instrumentos cirúrgicos, aventais, luvas, todo esse material que se emprega nos hospitais pode estar contaminado e requer cuidados
tanto no que se refere a sua coleta quanto ao seu armazenamento.
Lixo atômico
São os materiais radioativos provenientes de usinas nucleares. Nem é preciso
dizer que, nesse caso, a coleta e o armazenamento implicam procedimentos
especiais e de altíssimo risco.
Lixo espacial
Satélites, sondas, estágios de foguetes, todo esse material que fica no espaço também é lixo. Eles representam perigo de colisão para os novos artefatos
que são lançados no espaço, assim como podem cair sobre regiões habitadas da Terra. Os riscos de alguém ser atingido por ele ainda é pequeno, mas
a Nasa, agência espacial norte-americana, estima que já existam 2 mil toneladas desse tipo de dejeto.
(Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u357.jhtm>.
Acesso em: 30 out. 2009.)
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ATIVIDADE 2C
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Esquema construído a partir do texto “Coleta e destino do lixo”.

LIXO – COLETA

Indústrias

Prefeitura

COLETA INDUSTRIAL

COLETA REGULAR

DOMICILIAR

COMERCIAL

RESÍDUOS
NÃO TÓXICOS

RESÍDUOS
TÓXICOS

LIXO – DESTINO

LIXÕES

ATERROS
CONTROLADOS

ATERROS
SANITÁRIOS

INCINERAÇÃO
(RESÍDUOS
TÓXICOS)

Mais comuns
mais baratos
maior risco para
a população
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Coleta e destino do lixo
Ninguém quer viver perto de lixo. Por isso, costuma-se despachá-lo para
algum lugar distante. Afinal, a saúde e o bem-estar das pessoas também
dependem disso. Quem se encarrega de coletar e dar um fim ao lixo nas cidades são os órgãos específicos de que as prefeituras dispõem para isso.
Esses órgãos podem pertencer à própria prefeitura ou ainda ser empresas
particulares contratadas com essa finalidade.
Coleta de lixo
É possível classificar os tipos de lixo, e é justamente essa classificação que
permite criar estratégias para coletá-lo da maneira mais adequada. Inicialmente, pode-se falar na coleta regular que se encarrega de recolher o lixo
domiciliar e comercial (produzido em lojas e escritórios).
Em segundo lugar, vem a coleta industrial, relacionada ao lixo produzido pela
indústria, com suas características peculiares. Entre elas, deve-se destacar o
caráter não tóxico ou tóxico desse lixo. Isso implica a separação dos dois tipos que terão destinos diversos. Desse modo, as indústrias devem contratar
empresas especializadas para coletar o seu lixo.
Em matéria de lixo tóxico, no entanto, destaca-se o lixo hospitalar, que requer
uma coleta denominada de alto risco. Ela implica a participação de pessoal
treinado que recolhe o material jogado fora em hospitais, clínicas médicas,
odontológicas e veterinárias, laboratórios e farmácias. Esse material deve ser
incinerado e esterilizado antes de ser encaminhado ao seu destino final.
Risco e seleção
Existe ainda uma coleta de altíssimo risco que se relaciona ao lixo nuclear.
Nesse caso, a coleta não é organizada nem realizada pela prefeitura, mas por
comissões especiais das próprias usinas, que têm técnicos treinados para
lidar com material radioativo e dispõem de instrumentos e roupas protetoras
para evitar contaminação.
Nas últimas décadas, em algumas cidades, tem-se organizado a coleta seletiva de lixo. Trata-se de separar o material jogado fora de modo a facilitar sua reciclagem, isto é, o seu reaproveitamento, que pode acontecer de diversas formas. Em geral, os programas de reciclagem separam o lixo, basicamente, de
acordo com as seguintes categorias: orgânico, plástico, vidro, papel e latas.
Lixões
Antes de falar da reciclagem, porém, é importante acompanhar o lixo que –
até agora – foi somente coletado e conhecer o destino que ele vai ter. No caso
brasileiro, 76% do lixo produzido nas cidades é largado em lixões. Trata-se
de depósitos a céu aberto, localizados em locais afastados ou periféricos.
Apesar de baratos, os lixões, na verdade, não são a melhor solução. Ao contrário, criam vários problemas, de natureza ambiental e sanitária. Os restos
orgânicos e a água acumulada em vasilhames e pneus atraem ratos, baratas,
moscas e vermes que são responsáveis pela transmissão de várias doenças.
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A esses males, num primeiro momento, estão expostas as muitas pessoas
que retiram sua sobrevivência dos lixões, seja catando restos de comidas ou
material para reciclagem. Para piorar, além do mau cheiro, a matéria orgânica
ali abandonada gera um subproduto tóxico ao se decompor: o chorume, um
líquido de cor escura que se infiltra na terra.
Aterros sanitários
Superiores aos lixões são os aterros controlados onde o lixo é compactado
e enterrado em valas, o que evita os animais e a dispersão do lixo devido à
ação do vento e da chuva. Os aterros sanitários constituem um aprimoramento dos aterros controlados. Neles, as valas são forradas com plástico isolante, a compactação do lixo é maior, bem como a camada de terra que se
coloca acima dele.
O chorume e o gás metano – outro subproduto da decomposição do lixo orgânico – são recolhidos e tratados para evitar o mau cheiro e a poluição. Tudo
isso, porém, não faz dos aterros sanitários a solução ideal para o lixo: eles
não comportam uma quantidade infinita de lixo, nem existe espaço suficiente
para que novos aterros sanitários sejam continuamente criados.
Incineração e lixo atômico
A incineração ou queima do lixo, que o reduz a cinzas, diminuindo seu volume,
é uma forma de potencializar o aproveitamento do aterro sanitário. É também
a forma mais indicada de se lidar com o lixo hospitalar, como já foi dito. No
entanto, trata-se de um processo caro, já que envolve métodos tecnológicos
sofisticados para evitar que a fumaça tóxica produzida pelo incinerador contamine o ar.
O destino mais problemático, entretanto, é o do lixo atômico: ele não pode
ser destruído, e a radioatividade pode durar milhares de anos. Atualmente,
esse lixo é isolado em compartimentos de chumbo e concreto e enterrado a,
no mínimo, meio quilômetro de profundidade.
(Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u356.jhtm>.
Acesso em: 30 out. 2009.)
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ATIVIDADE 2D
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Soluções para o problema do lixo
São grandes os problemas gerados pelo lixo que produzimos diariamente em
quantidades imensas. Atualmente, costuma-se dizer que os inconvenientes
do lixo podem ser solucionados a partir da regra dos quatro Rs: reduzir, reutilizar, reciclar e repensar.
Reduzir e reutilizar são soluções que acontecem quase paralelamente. Trata-se da redução da quantidade de lixo produzida, principalmente evitando
produtos descartáveis e dando preferência aos que podem ser reutilizados.
Ao mesmo tempo, a questão implica também a melhor utilização dos diversos objetos de que nos valemos no dia a dia, para adiar sua transformação
em lixo.
Por exemplo, muitas coisas podem ser consertadas, em vez de serem jogadas fora. Da mesma maneira, nunca se deve utilizar só um dos lados de uma
folha de papel. Um brinquedo velho pode ser doado para uma criança pobre,
assim como roupas velhas etc.
Cultura do consumismo
Essas iniciativas, no entanto, esbarram em hábitos culturais muito arraigados
– vivemos na civilização do desperdício – e também em interesses econômicos, uma vez que grande parte da indústria se voltou para a produção de
coisas descartáveis.
Veja o caso dos celulares, por exemplo, e se pergunte: por que são lançados
a todo momento novos modelos, cada vez mais sofisticados? Trata-se de uma
estratégia das indústrias para incentivar o consumidor a trocar de aparelho
com frequência e, assim, consumir mais.
Na verdade, o marketing moderno já desenvolveu até um conceito – o de
obsolescência programada –, que significa justamente criar coisas que rapidamente se tornem ultrapassadas e precisem ser substituídas por modelos
mais recentes.
Reduzir e reutilizar, então, contrariam o próprio modo de organização econômica da sociedade em que vivemos.
Repensar e reciclar
O problema do lixo – assim como os diversos problemas ambientais relacionados à organização socioeconômica da humanidade – deve ser constantemente repensado – daí outro dos “R”, para que se encontrem novas soluções que
minimizem o problema – cuja solução definitiva pode até não existir.
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Por outro lado, o “R” de reciclagem, ao menos até o momento, tem se revelado
muito eficaz e já tem produzido uma série de resultados concretos em diversos
lugares do Brasil e do mundo. No entanto, um projeto de reciclagem em grande
escala também se vê limitado pelos interesses econômicos. A indústria, de um
modo geral, só tem se interessado na reciclagem de materiais que dão lucro.
De qualquer modo, isso acarretou basicamente a reciclagem dos seguintes materiais: alumínio, plásticos, vidros, papel e papelão. Vale a pena
examiná-los separadamente, com mais detalhes.
(Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u357.jhtm>.
Acesso em 30 out. 2009.)
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ATIVIDADE 4B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Sobre o comprometimento do grupo:
1. Nos momentos de discussão coletiva:
a. Todos colaboraram para a realização de um bom trabalho.
b. Houve muita conversa e não conseguimos aproveitar bem as aulas.
c. Às vezes, a participação da turma foi organizada e isso ajudou a aprender
algumas coisas.
2. Nos momentos de trabalho em grupo:
a. Nos ajudamos muito e conseguimos realizar bem o trabalho.
b. Não conseguimos nos ajudar durante o trabalho.
c. Algumas vezes conseguimos nos ajudar para realizar o trabalho.
Sobre o meu comprometimento com as atividades:
3. Nos momentos de discussão coletiva:
a. Ouvi meus colegas e também participei muito de todas as etapas, colaborando com o grupo.
b. Não colaborei com o grupo porque não participei das discussões.
c. Às vezes participei das discussões.
4. Nos momentos de trabalho em grupo:
a. Colaborei com meus parceiros quando pude.
b. Não colaborei com meus parceiros.
c. Colaborei com meus parceiros algumas vezes.
Sobre a sequência
5. Fale sobre a etapa de que você mais gostou. Por quê?
6. Qual etapa você achou mais difícil? Por quê?
7. O que você aprendeu sobre o que é preciso fazer quando se lê para estudar
um assunto?
8. O que você achou de mais interessante no estudo sobre a produção e destino
do lixo?
Sobre propostas de ações para colaborar com a conscientização a respeito da
produção e do destino do lixo
9. Que ações podemos desenvolver na nossa sala?
10. E na escola?
11. E em casa?
12. E no nosso bairro?
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Sequência de escrita de
cartas de leitor

As orientações didáticas das atividades constam no
Guia de Planejamento e Orientações Didáticas – 3a série.
Estão divididas da seguinte forma:
Páginas do Guia
Etapas 1 a 4 _______________________________________________ 165 a 185
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ATIVIDADE 1B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Na companhia de seu colega de dupla, analise as páginas da revista em que
constam as cartas dos leitores. Assinale o que aparece nessas páginas com sim
ou não:
O que aparece?

Sim

Não

Cartas dos leitores?
Ilustrações feitas pelos autores das cartas?
Ilustrações feitas pelos editores?
Fotos de autores das cartas?
Respostas dos editores da revista?
Endereço da revista para o contato dos leitores?
Nome dos autores das cartas?
Que outras informações aparecem a respeito dos autores das cartas?

Sobre o que os autores das cartas costumam escrever?

Conversem com seus colegas e professor sobre a importância desta seção nas
revistas.
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ATIVIDADE 2A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Leia as cartas a seguir e, juntamente com um colega, responda às questões.
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PRÉ-HISTÓRIA
PERNAMBUCANA
Oi! É a primeira vez que estou
escrevendo. Eu gosto muito da revista.
Sempre leio na biblioteca da escola.
Eu queria que vocês publicassem um
artigo sobre Pernambuco na
Pré-História e seus principais
dinossauros.
Cláudia Carolina Veloso Ferreira
Poção / PB

Que proposta curiosa, Cláudia!
Vamos averiguar...

(Cartas publicadas na CHC n. 190, maio 2008.)

PARABÉNS
Olá, queridos amigos da CHC! Meu
nome é Erisvania e tenho 12 anos.
Estou na 5a série e sou uma pessoa
que gosta muito de ler a CHC.
Escrevo novamente para parabenizar
a revista mais querida e divertida.
Espero que continuem a trazer mais
novidades para a gente aprender
muito mais. Um forte abraço.
Maria Erisvania de Jesus.
Moreilândia / PE.

Quanta gentileza, Erisvania.
Abraços de toda a equipe!
(Carta publicada na revista CHC, n. 199, mar. 2009.)
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FALEM DA FLORESTA
Nós somos alunos da escola Municipal Prof. Waldomiro Mayr e estamos na
4a série. Gostamos muito das informações publicadas na CHC. Ano passado,
estudamos sobre bichos em extinção e foi muito importante para nossa
aprendizagem. É muito triste sabermos que estes animais correm risco de
extinção. Queremos informações sobre a Floresta Amazônica.
Alunos da 4a série da EM Prof. Waldomiro Mayr.Valinhos. SP.

Publicamos uma edição especial sobre a Amazônia: CHC 179.
(Carta publicada na CHC n. 183, set. 2007.)

1. Para quem essas cartas foram escritas?

2. Nas cartas, os leitores fazem comentários sobre

3. Marquem, para cada uma das cartas, a intenção de seus autores ao escrevê-las:
1ª carta ( ) Elogiar a revista.
( ) Sugerir uma matéria.
( ) Comentar uma reportagem ou seção.
2ª carta ( ) Elogiar a revista.
( ) Sugerir uma matéria.
( ) Comentar uma reportagem ou seção.
3ª carta ( ) Elogiar a revista.
( ) Sugerir uma matéria.
( ) Comentar uma reportagem ou seção.
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ATIVIDADE 2B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Leia, com o professor, essas cartas que foram enviadas por alguns leitores à
redação da revista Ciência Hoje das Crianças.

Carta 1

Carta 2

DO COMPUTADOR AO RÁDIO
a

Somos alunas da 6 série e gostamos muito do texto
“A origem do computador”, publicado na CHC 47, pois
conta em detalhes o desenvolvimento desse grande
invento: seu tamanho, sua fórmula e a rapidez com
que processa os dados, facilitando a vida das pessoas. Gostaríamos que contassem um pouco sobre
a origem do rádio, até mesmo como era usado. Um
forte abraço!
Gilmara, Geovana, Ranna e Yomara. Codó/MA.

Oi, Pessoal CHC! Sou o Pablo, tenho 11
anos e queria mandar algumas sugestões
para vocês. Digam como funciona a TV, o
microfone e o computador. E que tal fazer
um artigo sobre animais migratórios? Parabéns pela melhor revista do mundo. Tchau!
Pablo Vinícius Nunes Garcia.
Cana Verde/MG.
(Retirado da revista Ciência Hoje das Crianças
n. 182, ago. 2007.)

Publicamos o texto “Como funciona o rádio” na CHC
166. Conﬁram!!
(Retirado da revista Ciência Hoje das Crianças n. 173, out. 2006.)

1. Para quem essas cartas foram escritas?

2. Como o escritor se dirige a seus destinatários, no início da primeira carta?
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3. E como o escritor da segunda carta faz isso?

4. Escreva uma lista de possibilidades para iniciar uma carta à redação da revista Ciência Hoje das Crianças.

5. Em qual das cartas o escritor comenta uma matéria da revista?

6. Copie o trecho da carta em que há esse comentário.

7. Nas duas cartas, os escritores dão sugestões de assuntos que gostariam que
fossem publicados.
a.Na primeira carta, quais são esses assuntos?

b.E na segunda?
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ATIVIDADE 3
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Leia as duas cartas de leitores enviadas à CHC.
Carta 1

DO COMPUTADOR AO RÁDIO
Somos alunas da 6a série e gostamos muito do texto “A origem do computador”,
publicado na CHC 47, pois conta em detalhes o desenvolvimento desse grande invento: seu tamanho, sua fórmula e a rapidez com que processa os dados, facilitando a vida das pessoas. Gostaríamos que contassem um pouco sobre a origem do
rádio, até mesmo como era usado. Um forte abraço!
Gilmara, Geovana, Ranna e Yomara. Codó/MA.
Publicamos o texto “Como funciona o rádio” na CHC 166. Conﬁram!!
(Retirado da revista Ciência Hoje das Crianças n. 173, out. 2006.)

Carta 2

HISTÓRIA DO COMPUTADOR
Tenho 11 anos e estou na 6a série. Gostaria que vocês publicassem tudo sobre as
girafas, porque é o meu animal preferido. Gostei muito do texto “A origem do computador”, publicado na CHC 47.
Helena, Campo Verde/MT.
Anote a edição em que você pode ler sobre a girafa e o seu pescoço comprido:
CHC 168.
(Retirado da revista Ciência Hoje das Crianças n. 183, set. 2007.)

2. Em ambas as cartas os leitores comentam sobre sua satisfação com a reportagem publicada. Em qual das duas cartas essa satisfação foi justificada?
Copie a justificativa.

3. Agora leia a reportagem a que os leitores se referem nas cartas e responda as
questões propostas.

COLETÂNEA DE ATIVIDADES - 3 a SÉRIE

3a serie-coletânea de atividades.indd 61

61

12/29/09 9:03 AM

O tataravô do computador
Conheça a origem e a história dessa máquina que revolucionou o planeta!
Hoje eles são menores. Podem ser carregados como uma maleta ou
caber na palma da mão. Mas os computadores já foram imensos! Sua
história começou com os matemáticos ingleses Charles Babbage e Ada
de Lovelace no século XIX. Charles queria construir uma máquina capaz de fazer cálculos complexos, comandada por instruções em cartões
perfurados. Para Ada, concretizar as ideias de Charles significaria pôr o
raciocínio humano em uma máquina! Os dois começaram a estudar o
novo invento. Charles gastou sua fortuna no projeto, mas eles não conseguiram construí-lo.
Já no século seguinte, na década de 1940, estudiosos de vários países,
como o alemão Konrad Zuze, o norte-americano John von Neumann e o
inglês Alain Turing, criaram os primeiros computadores modernos. Eles
tinham as partes básicas imaginadas por Charles Babbage: memória e
unidades de aritmética, de controle, de entrada e de saída. Para construí-los, foi usada a tecnologia das centrais telefônicas. Os computadores eram eletromecânicos, ou seja, construídos com dispositivos magnéticos
chamados relés.
O primeiro computador eletrônico (o Eniac) foi criado em 1946, nos Estados
Unidos. Com o tamanho de um caminhão, ele consumia energia elétrica sufi ciente para abastecer cem casas! Funcionava por poucas horas: suas 19 mil
válvulas falhavam e eram substituídas com frequência. Só os seus projetistas
conseguiam operá-lo, porque ele era muito complicado.
No final dos anos 1940, a válvula eletrônica foi substituída pelo transistor,
que era menor, mais rápido, falhava menos e consumia menos energia [...].
Na década de 1960, os circuitos integrados revolucionaram os computadores. Eles substituíram os transistores, permitiram a construção de minicomputadores e eram muito mais rápidos, baratos e eficientes.
Logo surgiram os sistemas operacionais, programas responsáveis pelo funcionamento do computador. Eles tornaram a operação das máquinas mais segura e permitiram que um número maior de pessoas as utilizassem com mais
facilidade. Hoje, o sistema operacional mais utilizado é o Windows.
O primeiro passo para criar o microcomputador foi dado no início da
década de 1970 pela empresa norte-americana Intel Corporation. Ela
inventou o microprocessador para máquinas de calcular e depois o modificou para usá-lo em computadores. No início da década de 1980, os
microcomputadores chegaram ao mercado. Espalharam-se por milhões
de casas e empresas no mundo. Com a criação de programas para edição de textos, planilhas e gráficos, tornaram-se ferramenta de trabalho
e ganharam popularidade. Hoje, milhões de computadores estão ligados em rede na internet, o que permite, por exemplo, que você leia da
sua casa este texto da CHC!
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A essência do que foi idealizado por Charles e Ada manteve-se nos computadores modernos. Eles jamais poderiam imaginar o impacto de sua criação em
todo o planeta...
(Adaptado do artigo originalmente publicado em Ciência Hoje das Crianças n. 47, escrito
por: Edson Fregni, Escola Politécnica, Universidade Federal de São Paulo. Disponível em:
<http://cienciahoje.uol.com.br/2873>. Acesso em: 22 nov. 2007.)

1. Se fosse opinar sobre essa reportagem, o que você diria?

2. Volte às cartas e passe um traço na identificação do leitor e dois traços no
título da carta.
3. Leia a carta a seguir e anote as justificativas que os irmãos utilizam para fundamentar a opinião deles.

IRMÃOS LEITORES
Estou escrevendo para dizer que meu irmão Danilo e eu adoramos a CHC pelos
diversos temas que nos auxiliam muito nas atividades escolares. Ficamos sempre
bem informados. Nós conhecemos a revista na biblioteca da escola e desde então
não paramos mais de ler.
Marcos. Bela Vista de Goiás/GO.
(Revista CHC n. 183, set. 2007.)

Justificativa 1:

Justificativa 2:
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Atividades de análise
e reflexão sobre a língua –
ortografia

As orientações didáticas das atividades constam no
Guia de Planejamento e Orientações Didáticas – 3a série.
Estão divididas da seguinte forma:
Páginas do Guia
Atividades de 1 a 14 ________________________________________ 191 a 232
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ATIVIDADE 1
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Acompanhe a leitura da reportagem e converse com seus colegas.

MUDANÇAS FAZEM PARTE DA HISTÓRIA
Vanessa de Sá
Você se lembra do desenho animado A era do gelo? O desenho mostra um período em
que parte da Terra foi coberta por uma grande capa de gelo, que levou muitos anos
para derreter. O fim dessa era causou grandes alterações. Muitas plantas e animais
que só conseguiam sobreviver no frio não resistiram a temperaturas mais quentes.
Mudanças no clima do planeta vêm acontecendo nos últimos 5 bilhões de anos. Mas
o homem também tem conseguido alterá-lo. Essa história começou há mais de 200
anos, quando as pessoas passaram a construir máquinas para tornar as suas vidas
mais práticas. O progresso fez surgir fábricas, motores e outras engenhocas, que, para
funcionar, precisavam de combustíveis como óleo, madeira e carvão.
A mudança foi tão grande que esse período ficou conhecido como Revolução Industrial. Desde então, o homem vem precisando de mais e mais combustíveis para fazer
funcionar toda a infinidade de inventos que criou. Com mais combustíveis, há mais
gases poluentes na atmosfera, que contribuem para o aumento do efeito estufa e para
o aquecimento global.
[...]
(Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/dicas/di09100404.htm>.
Acesso em: 30 out. 2009.)

2. Agora, voltem ao texto e localizem palavras com a letra R e as encaixem em
uma das colunas propostas a seguir, a partir da primeira palavra da lista. Atenção: observem que a coluna F já está toda preenchida!
Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

resistiu

geração

terraço

descobriu

sorte

Honra
Tenro
Genro

a. Considerem o lugar que o R ocupa na palavra e o som ao qual corresponde e
diga que nome vocês dariam para cada grupo:
Grupo A:
Grupo B:
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Grupo C:
Grupo D:
Grupo E:
Grupo F:
b. Que dicas vocês dariam para seus colegas saberem como a letra R pode
aparecer nas palavras? Pensem em pelo menos uma dica para cada grupo
de palavras.

3. Agora observem a tabela a seguir e criem, novamente, uma explicação
para o uso do R nas palavras dessa tabela. Depois deem um título para
cada coluna. Observem se foi o mesmo título dado na questão anterior.
1.

2.

DERRETER

ERA

TERRA

PARADO

TERRESTRE

ATMOSFERA

TERRAÇO

TEMPERATURA

TERRÁQUEO

HISTÓRIA

CARRO

MARÉ

BARRACA

VITÓRIA

Explicação 1.
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Explicação 2.

4. Socializem suas reflexões com os outros colegas da classe e ajudem seu professor a completar o cartaz da letra R.
DESCOBERTAS SOBRE A LETRA R
A LETRA R APARECE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

USA-SE RR QUANDO:
O R TAMBÉM PODE APARECER NO
MEIO DAS PALAVRAS COM...
HONRA, TENRO E GENRO
SE ESCREVEM COM R
PORQUE...
5. Agora, leiam um trecho da fábula “O menino que mentia”, observando o uso da
palavra fora:
Um pastor costumava levar seu rebanho para fora da aldeia. Um dia resolveu
pregar uma peça nos vizinhos.
— Um lobo! Um lobo! Socorro! Ele vai comer minhas ovelhas! [...]
(Bennett, William. Livro das virtudes para crianças. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.)

Leiam as três frases a seguir, observando a grafia e o sentido da palavra destacada:
a. Um pastor costumava levar seu rebanho para fora da aldeia.
b. Depois de serem enganados, os vizinhos foram à forra.
c. Nada fora tão triste quanto o destino daquele menino que mentia.
Qual a diferença sonora e de sentido entre cada uma delas?
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6. Agora, observem estas palavras retiradas do texto:

LEVAR
SOCORRER

PREGAR
RESOLVER

COMER
ATACAR

a. Todas elas terminam com a letra R. Vejam as palavras a seguir e pensem
em como escrevê-las, de modo que também terminem com a letra R:
saíram:
ouviram:
acharam:
encontraram:
correndo:
morrendo:
b. Se você precisar procurar uma dessas palavras no dicionário, em que forma
as encontrará: saíram ou sair? Por quê?
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ATIVIDADE 2
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Leia o poema e conheça um pouco da história do autor.

CIRANDAS
Marciano Vasques
TINHA UMA BARATA
MAS AGORA JÁ NÃO TEM.
TINHA UM ANEL
MAS FAZ TEMPO SE QUEBROU.
TINHA UMA RUA
MAS ALGUÉM JÁ ASFALTOU.
TINHA UMA CIRANDA
MAS O TEMPO JÁ DEU FIM.
TINHA UMA CANTIGA
MAS O TEMPO JÁ CALOU.
TINHA TRÊS CAVALHEIROS
TODOS DE CHAPÉU NA MÃO.
E HOJE ESTÃO OS TRÊS
VENDO TELEVISÃO
E LÁ FORA A BRINCADEIRA DE RODA
É UMA SAUDADE TÃO GRANDE
QUE NEM CABERIA NAQUELA RUA
QUE UM DIA JÁ FOI MINHA.
(Vasques, Marciano. Duas dezenas de meninos num poema.
São Paulo: Editora Paulus, 1998.)

Você sabia que o autor Marciano Vasques, além de poeta, é professor da rede
municipal de ensino? Ele trabalha no CEU São Carlos e já escreveu mais de vinte
livros!!
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Conheça alguns títulos:
 Uma dúzia e meia de bichinhos (Editora Atual);
 Duas dezenas de meninos num poema (Paulus Editora);
 Espantalhos (Noovha América Editora);
 Griselma (Noovha América Editora);
 Ruﬁna (Franco Editora);
 Uma aventura na casa azul (Cortez Editora).
Procure esses livros na biblioteca de sua escola e escreva para ele!!

Marciano Vasques é autor de literatura infantil e escreve crônicas, artigos,
contos e poemas em diversos jornais brasileiros. É nome de Sala de Leitura
nas escolas municipais e venceu um concurso literário com o conto “A menina que esquecia de levar a fala para a escola”.
Participante de diversas antologias, teve poemas traduzidos e publicados no
exterior.
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ATIVIDADE 3
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Leia a fábula “O leão e o ratinho” e complete as lacunas com as palavras
indicadas.

O LEÃO E O RATINHO
Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele
(acordar). Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão
(prender) debaixo da pata. Tanto o ratinho
(pedir) e

(implorar) que o leão

(desistir) de

esmagá-lo e

(deixar) que fosse embora. Algum tempo de-

pois o leão

(ficar) preso na rede de uns caçadores. Não

conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso

(aparecer) o ratinho, e com seus dentes afiados
(roer) as cordas e soltou o leão.

Moral: Uma boa ação ganha outra.
(Ash, Russel; Higton, Bernard (Comp.) Fábulas de Esopo. Tradução de Heloisa Jahn.
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1990. p. 61.)

a. A fábula narra fatos que já aconteceram ou que irão acontecer? Quais as palavras que ajudaram a perceber isso?
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b. Distribua as palavras que você utilizou para completar o texto nas colunas
abaixo:
Palavras preenchidas nas lacunas que se
referem ao leão

Palavras preenchidas nas lacunas que se
referem ao ratinho

c. O que essas palavras indicam?

d. Exponham o que descobriram aos colegas da classe e ouçam as conclusões
a que chegaram. Ajudem seu professor a construir um registro sobre as descobertas.
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ATIVIDADE 4
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Agora leia o poema.

Mariana e seu varal
Sylvia Orthof
Num varal de uma sereia
Que se chama Mariana
Vejo um vestido de renda
Prateada de escama.
No varal de Mariana,
Faz de conta aconteceu,
Nos gestos de Mariana
Lençol d’água se estendeu.
Quantas pérolas de espuma
Que se avoam no varal,
Nos olhos de Mariana
Há reflexos de vitral.
A sereia Mariana
Lava sobre o oceano
Meus lenços de velas brancas
De sal molhado num pano.
Há coisas em cada infância
Que as palavras não dizem,
Os cristais dos fundos mares
Não há humanos que pisem.
a. Sobre o que fala o poema? Converse com seus colegas.
b. Retire do texto todas as palavras em destaque, observe-as e responda: o
que elas têm em comum?
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c. Na segunda estrofe do poema aparecem duas palavras que indicam fatos que aconteceram e que têm a mesma terminação das palavras que
você organizou em lista, no texto “O leão e o ratinho”. Essas palavras são
.
d. Agora compare as palavras grifadas do poema com aquelas que você estudou na fábula “O leão e o ratinho”. Leia as palavras em voz alta e responda
as questões em duplas.
Palavras da fábula “O leão e o ratinho”

Palavras do poema “Mariana e seu varal”

Acordou

Varal

Prendeu

Lençol

Implorou

Vitral

Pediu

Sal

Desistiu
Deixou
Ficou
Apareceu
Roeu
2. Lendo as palavras do quadro, nota-se que elas têm diferenças na escrita: na
primeira coluna as palavras terminam com U e na segunda com L. Essas palavras possuem sons semelhantes, que podem causar confusão na hora de
escrevê-las.
Na Atividade 3 você descobriu que as palavras terminadas em U, no texto, representam as ações dos personagens (leão e ratinho) e indicam um tempo passado.
Essas palavras são chamadas gramaticalmente de verbos.
a. As palavras da coluna 2 representam a mesma coisa? Explique:

b. Você sabe o nome que essas palavras recebem na categorização gramatical
das palavras da língua portuguesa? Converse com os colegas e professor a
esse respeito.
Escreva uma dica ortográfica para o uso do L e do U nessas situações.
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3. Elabore, com o seu professor, um cartaz com a dica discutida pela classe para
afixar na sala. Aproveite para anotar também o quadro abaixo em um cartaz. É
mais uma curiosidade...
Esta língua!!!
Estas descobertas certamente irão ajudá-lo a resolver vários problemas de escrita de palavras com L e U, mas nem todos... Veja!!!
Mal ou Mau?
Para não errar é bom decorar:
Se for o contrário de bom é mau.
Se for o contrário de bem é mal.
Veja: Ela passou mal.
Ele se comportou mal.
Aquele menino é mau.
Ele era um mau aluno.
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ATIVIDADE 5
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Leia a reportagem

Eles cabem na régua
Macaco do tamanho de uma escova de dentes e sapo tão pequeno quanto
a ponta dos dedos são alguns dos minúsculos moradores das matas do
Brasil.
São Paulo, sábado, 17 de novembro de 2007
Ciência / Detetive da natureza
Mara Oliveira / colaboração para A Folha
Há poucas semanas cientistas anunciaram a descoberta de uma
nova espécie de rã na Índia. E o que mais chamou a atenção: ela
tem só um centímetro – menor do que a unha de um adulto.
Mas, se você pensa que animais tão pequenos assim somente
podem ser encontrados em locais distantes, está bem enganado.
No Brasil, há sapos que também têm cerca de um centímetro de
comprimento, entre outros bichos pequenos.
E, para descobrir algumas dessas espécies minúsculas, os cientistas dão um duro danado. Haja persistência!
O biólogo Luiz Fernando Ribeiro, que pesquisa sapos minúsculos, já perdeu a
conta das vezes que subiu montanhas em busca desses animais. Após horas
de caminhada, não achou nenhum.
“Às vezes, o dia está bom para você ir a campo estudar esses bichos, mas
não está bom para eles”, explica. É que, quando o clima está seco demais,
os sapinhos ficam bem escondidos.
Alguns cientistas poucas vezes ficaram frente a frente, na natureza, com os
bichos que estudam. É assim com Roberto Siqueira, que estuda o tamanduaí e viu esse animal livre na mata só uma vez em mais de duas décadas de
trabalho.
Mas há uma explicação: o bicho tem hábitos noturnos e vive no topo de árvores que têm a altura de um prédio de quatro andares. Então o jeito é estudar
os que vivem em cativeiro.
Ou até pesquisar os rastros deixados na natureza. O pesquisador Marcos Tortato estuda pegadas e as fezes do gato-do-mato, que são úteis para se identificar o que ele come. “É um trabalho de investigador.”
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/dicas/di17110704.htm>.
Acesso em: 17 nov. 2007.
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Após a leitura, grife as palavras que apresentam os sons de /AN/, /EN/, /IN/, /ON/,
/UN/ e /ÃO/ e, em seguida, encaixe as palavras na tabela, na coluna correspondente.
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ATIVIDADE 6
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Leia, junto com a professora, a notícia abaixo.
31/5/2009 – 15h36

Sem surpresas, Fifa anuncia sedes da Copa do Mundo de 2014
Thales Calipo
Em Nassau (Bahamas)
O mistério chegou ao fim. Após 19 meses da escolha do Brasil como palco
da Copa do Mundo de 2014, a Fifa divulgou, neste domingo, em Nassau, nas
Bahamas, o nome das 12 sedes do Mundial. Sem muitas surpresas, foram
confirmadas Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de
Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).
Dessa forma, das 17 candidatas que estavam na disputa, ficaram fora as
cidades de Belém (PA), Campo Grande (MS), Florianópolis (SC), Goiânia (GO) e
Rio Branco (AC).
Passada a euforia e a festa pela confirmação do anúncio, as cidades escolhidas terão um cronograma curto para se adequarem às exigências de uma
Copa do Mundo. Todos os estádios que foram indicados, por exemplo, precisarão ser reformados ou ainda totalmente construídos. A expectativa é que as
novas arenas estejam prontas até o fim de 2012, possibilitando a utilização
na Copa das Confederações, em 2013.
Após o anúncio, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, voltou a afirmar a necessidade de serem cumpridos os prazos. “As cidades escolhidas terão apenas o começo do trabalho, que exige organização, cumprimento de prazos,
respeito aos padrões da Fifa e credibilidade. Tenho convicção que as 12 cidades têm noção de sua responsabilidade”, explicou.
O grande objetivo de todas as cidades é atrair o dinheiro da iniciativa privada
para viabilizar suas novas arenas e também a ampliação da rede hoteleira.
Mesmo com as promessas antes do anúncio, poucas sedes devem conseguir
estes investimentos, restando aos governos estaduais a tarefa, em muitos
casos, de bancar as praças esportivas.
Por outro lado, o governo federal arcará com as obras de infraestrutura. Para
isso, deve ser anunciado nos próximos dias um Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) exclusivamente para a Copa do Mundo de 2014.
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Além de deixar todas as cidades em condições de receber o Mundial, o desafio é não repetir o que aconteceu nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio
de Janeiro, quando os gastos finais foram muito maiores do que a projeção
inicial, obrigando o governo federal a gastar mais dinheiro do que o esperado
para salvar o evento.
Ao mesmo tempo, a Fifa garantiu que não deixará as cidades preteridas no
processo de seleção sem eventos ligados à Copa do Mundo. “Essas cidades
que não foram escolhidas como sede terão eventos ligados ao evento. Não
podemos jogar em todas as cidades, mas faremos o possível para que todas
as regiões possam receber atividades da Fifa”, destacou Joseph Blatter.
(Disponível em: http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2009/05/31/
ult59u198679.jhtm. Acesso em: 30 out. 2009.)

2. Leia os trechos retirados da notícia
As cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR),
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de
Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP) foram escolhidas como sedes da
Copa do Mundo de 2014, que acontecerá no Brasil.
Das 17 candidatas que estavam na disputa, ficaram fora as cidades de Belém
(PA), Campo Grande (MS), Florianópolis (SC), Goiânia (GO) e Rio Branco (AC).
As cidades escolhidas terão um cronograma curto para se adequarem às exigências de uma Copa do Mundo.
Todos os estádios que foram indicados, por exemplo, precisarão ser reformados.
3. Discuta com seu colega para responder às perguntas.
a. Quais dos trechos indicam fatos que já ocorreram (os verbos aparecem no
passado)?

b. Quais dos trechos indicam aquilo que deverá ocorrer (os verbos aparecem
no futuro)?
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c. O que se pode concluir a respeito do uso do AM ou ÃO nos verbos?

4. Considere aquilo que o grupo discutiu e preencha as lacunas usando os verbos entre parênteses, escolhendo quais deverão ser escritos no futuro.
Alguns dos estádios brasileiros necessitam de reformas urgentes.
(poder) sediar a Copa do Mundo de 2014,

Para que
alguns estádios

(precisar) ser reformados.

As partidas da Copa do Mundo

(acontecer) em doze

cidades brasileiras, mas todos os brasileiros

(assistir)

aos jogos pela TV.
(ficar) de fora na disputa pela sede

Algumas cidades
das partidas dos jogos da Copa.

Os estádios do Morumbi, em São Paulo, e o Maracanã, no Rio de Janeiro,
(ser) confirmados como palcos de jogos da Copa do
Mundo de 2014.
As cidades escolhidas para sediar os jogos da Copa do Mundo
(receber) torcedores do mundo todo.
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ATIVIDADE 7
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Leia o haicai abaixo:
acenda a luz de leve
eu lhe mostro uma beleza
a bola de neve
(Leminski, Paulo. Bashô. In: ... Vida. Porto Alegre: Sulina, 1998.)

a. Do que o poeta está falando?

b. Observem as frases:
1. Como este poema é belo!
2. eu lhe mostro uma beleza.
O que essas duas palavras têm em comum?

c. Observem mais estas duas frases:
1. eu lhe mostro uma beleza.
2. A leveza deste poema é demais!
Agora pensem: se beleza se origina de belo, leveza se origina de qual palavra?

2. Leiam as frases abaixo, observando qual o papel das palavras destacadas e conversem com os colegas e professor:
 Aquele haicai é belo.
 A menina tem modos delicados.
 Ele comprou um rico tecido para fazer sua camisa.
 Este filme tem um final muito triste.
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a. Indiquem a que se refere cada uma das palavras destacadas:
belo –
delicado –
rico –
triste –
b. Belo, delicado, rico, triste... Vocês sabem qual o nome que a gramática dá a
estas palavras? E que tipo de informação elas acrescentam às frases?

c. Agora, faça a modificação nas palavras entre parênteses e preencham as lacunas, como no modelo. Atenção à terminação da palavra!
A leveza deste poema é demais! (leve)
Sua

está no sorriso. (belo)

Ela se despediu da mãe com
A

. (delicada)
não traz felicidade, mas ajuda! (rica)

Você tem uma missão: acabar com a minha

. (triste)

3. Observem as palavras do quadro e separem-nas em dois grupos, considerando o
uso final -ESA, -EZA:
princesa

fineza

grandeza

incerteza

frieza

firmeza

impureza

freguesa

moleza

duquesa

tigresa

mesquinheza

baronesa

franqueza

lerdeza

marquesa

estranheza

gentileza

limpeza

fortaleza

Grupo A
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4. Discutam com seu grupo uma regra que ajude a lembrar quando usar -EZA e
quando usar -ESA.

Para casa
Procure no caça-palavras os substantivos derivados de adjetivos que são terminados com -EZ ou -EZA.
B

R

A

D

I

V

O

N

U

S

E

I

A

D

E

A

M

U

A

X

I

I

N

S

E

N

S

A

T

E

Z

A

B

R

E

A

A

C

R

E

I

T

P

C

E

G

O

N

E

C

I

A

S

E

C

V

E

A

Z

E

I

T

U

R

A

S

G

T

O

S

Q

C

D

I

N

T

B

E

L

E

Z

A

B

A

C

A

T

I

U

I

E

N

A

A

O

M

E

N

I

N

U

S

E

N

T

N

I

A

M

T

T

R

L

B

O

M

B

D

E

D

I

N

H

S

N

B

O

A

I

V

A

O

M

B

R

E

Q

U

E

S

T

O

H

A

N

O

O

E

A

M

A

R

O

Z

O

I

O

E

I

L

E

T

A

V

E

N

R

A

B

U

M

A

G

R

E

Z

A

A

Z

T

E

S

T

U

P

I

D

E

Z

I

A

N

C

O

N

A

T

U

S

I

N

T

E

B

A

N

A

N

I

E

S

P

E

R

I

O

[As palavras são: beleza, grandeza, magreza, mesquinhez, estupidez, insensatez]
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ATIVIDADE 8: A GR AFIA DE ALGUNS ADJETIVOS PÁTRIOS
(-ÊS / -ESA)
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Leiam este trecho de uma sinopse (apresentação) do livro Se o mundo fosse uma
vila, do professor David J. Smith:

São Paulo, sábado, 9 de outubro de 2004

LIVRO

Uma vila para entender o mundo
Marcelo Vaz da reportagem local
Quando uma notícia conta algo que envolve milhões de pessoas, é difícil imaginar o que esse número significa. Seria uma parte grande da população que passa fome ou que não sabe ler? Essas e
outras perguntas cheias de números são respondidas de um jeito simples no livro Se o mundo fosse uma vila (Melhoramentos, 32 págs., R$ 29,90), escrito pelo professor norte-americano David J.
Smith. O autor parte de um fato real, o de que existem 6,2 bilhões de pessoas na Terra, e monta uma
vila global imaginária com cem habitantes, em que cada um representaria 62 milhões de indivíduos.
A ideia do livro surgiu quando um aluno lhe perguntou: “Se nossa classe fosse o mundo, quantos
falariam espanhol ou francês? Fizemos as contas, e ele decidiu estudar espanhol, porque é mais
falado”, diz Smith à Folhinha.
O livro faz um paralelo com a situação real do planeta. Ou seja, se o mundo fosse uma aldeia de
cem pessoas, 21 seriam chinesas, 5 seriam norte-americanas e 3 seriam brasileiras. O livro também conta que, no ano 1800, 17 pessoas morariam nessa vila imaginária. Ou seja, em duzentos
anos, a população do planeta aumentou quase seis vezes.
Tão importante quanto os números é o recado do autor. Ele acredita que, se a gente sabe quem
são nossos vizinhos, fica mais fácil viver em paz. Um conselho para todos os habitantes da vila.
(Publicado na Folhinha de 9/10/2004. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/dicas/di09100408.htm> Acesso em: 30 out. 2009.)

a. Voltem ao trecho do texto e observe as palavras destacadas: chineses,
norte-americanos e brasileiros.
 A quem elas se referem no texto?
 O que elas informam sobre as pessoas?
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b. Se trocássemos a palavra pessoas por mulheres, a frase ficaria:
... se o mundo fosse uma aldeia de cem mulheres, 21 seriam chinesas, 5 seriam
norte-americanas e 3 seriam brasileiras.
Agora observe como escreveríamos se quiséssemos falar de homens e mulheres
nascidos em outros lugares do mundo:
 no Japão: japonês – japonesa
 na França: francês – francesa
 em Portugal:
 na Noruega:
 na Inglaterra:
 Na Irlanda:
c. As palavras que vocês escreveram na questão anterior são chamadas de adjetivos pátrios porque caracterizam a origem das pessoas (de onde são). Com
essa informação, é hora de vocês anotarem suas descobertas em relação à
escrita dessas palavras.
 O que vocês observaram sobre a escrita da forma masculina e feminina desses adjetivos?

2. Voltem ao quadro do item 3 da atividade anterior e observem os dois grupos.
a. Para relembrar: Qual a regra que indica quando usar -EZA?

b. Que outra regra vocês formulariam para saber quando usar -ESA?

c. Anotem em seus cadernos para não esquecer e consultar quando precisarem:
O mesmo som pode ser escrito com -ÊS/-ESA ou -EZ/-EZA. Se for
é com S.
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3. Atenção!! Nos documentos de identidade (Registro de Nascimento, RG), a denominação do país de origem das pessoas é chamada de nacionalidade e do estado e
cidade, naturalidade.
A NACIONALIDADE SEMPRE SERÁ NO FEMININO, MESMO QUANDO SE REFERIR A HOMENS.
No documento de uma pessoa nascida em São Paulo, os dados seriam os
seguintes:
Carlos Lima
naturalidade: São Paulo (cidade) – SP (sigla do estado)
nacionalidade: brasileira
Completem a tabela:
PAÍS DE ORIGEM

NACIONALIDADE

INGLATERRA

INGLESA

JAPÃO
PORTUGAL
HOLANDA
IRLANDA
FRANÇA
NORUEGA
CHINA

Para casa
Agora que você sabe o que é adjetivo pátrio, procure outras palavras como
estas e traga-as para compartilhar com os colegas.
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ATIVIDADE 9
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Leiam um trecho da reportagem “Lugares mágicos”:

LUGARES MÁGICOS
Há lugares que existem de verdade e que aparecem em contos de fadas ou
histórias famosas.
A King’s Cross Station, em Londres, por exemplo, é um dos locais citados nas
aventuras da série Harry Potter. Nessa estação de trem, o bruxo embarca no
Expresso para Hogwarts, na misteriosa plataforma 9 1/2. Leia, a seguir, sobre três desses lugares “mágicos” [...].

Arco e ﬂecha contra os ricos
Robin Hood nunca existiu. Ele é o herói de uma lenda que surgiu na Inglaterra medieval e que conta as aventuras de um arqueiro que roubava dos ricos
para dar aos pobres com a ajuda de outros parceiros como o grandalhão João
Pequeno, Will Scarlet e o frei Tuck. O esconderijo do bando, entretanto, é um
lugar bem real, a floresta de Sherwood, que fica entre as cidades de Nottingham e Worksop. Alguns estudiosos acreditam que a lenda tenha sido inspirada na vida do conde de Huttington, que viveu na Inglaterra no século 12. Nessa época, as terras pertenciam aos senhores feudais, que viviam na maior
riqueza e maltratavam os camponeses. Nada melhor do que inventar uma boa
lenda para mostrar a maldade desses patrões gananciosos.
[...]

O Sítio do Visconde
Se você pensa que o Sítio do Pica-Pau Amarelo só existia na imaginação do
escritor Monteiro Lobato, saiba que não era bem assim. Até os 12 anos, Lobato viveu na chácara de seu avô, o Visconde de Tremembé, em Taubaté, e
muitas das aventuras de Narizinho e Pedrinho foram inspiradas em lembranças da infância do autor. Aliás, Emília era uma de suas babás e, mais tarde,
ele batizou sua famosa boneca de pano com esse nome. Hoje o lugar está
aberto para os visitantes, e todo mundo só conhece como o Sítio do Pica-Pau
Amarelo.
(Disponível em: <http://recreionline.abril.com.br/fique_dentro/conhecimento/lugares_
terra/conteudo_85624.shtm>. Acesso em: 8 nov. 2007.)
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a. Discutam oralmente:
 Vocês se lembram de algum outro lugar de que tenham gostado muito e que
tenha aparecido em algum filme ou livro?
 Por que vocês acham que, às vezes, os escritores que inventam as personagens e as histórias usam lugares que existem de verdade?
2. Observem a oração retirada do texto e fiquem atentos à palavra destacada:
Há lugares que existem de verdade e que aparecem em contos de fadas ou histórias famosas.
Famosa vem de fama.
3. Vejam algumas palavras retiradas do texto e escrevam as palavras a partir das
quais elas foram formadas (palavras primitivas):
gananciosos vem de
misteriosa vem de
estudioso vem de
4. Para finalizar, escrevam adjetivos derivados dos substantivos desta lista:
Espaço –
Fanho –
Dengo –
Luxo –
Gosto –
Capricho –
Cuidado –
Desastre –
Desejo –
Espanto –
5. O que se pode concluir sobre a escrita dos adjetivos formados?
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ATIVIDADE 10: JOGO DOS SETE ERROS
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Você gosta de cinema? Já ouviu falar em Charles Chaplin, o Carlitos?
Com esta atividade, além de conhecer este divertido personagem que marcou a
história do cinema, você terá de descobrir os sete erros ortográficos, observando
as duas versões do texto. Após descobrir os erros, complete a tabela com dicas
que ajudem a decidir a forma correta de escrever.

DESCUBRA OS SETE ERROS!!
Texto A

Chaplin: O Carlitos!!
Nas tardes de abril de 1912, diariamente, Charles Chaplin, com seu chapéu-coco, seu bigode, cazaca, bengala de bambu e seus imensos sapatos... chega para ensaiar seu novo filme. Ele fala rápido, gaguejando... reflete, faz a cena, recomeça. Testa seus movimentos, e os técnicos caem
na risada...
Este era o cotidiano de Carlitos, como ficol mundialmente conhecido. Em
seus filmes ele fala dos homens e do mundo e utiliza cartazes com legenda para explicar uma ação, ou uma sutilesa que a linguagem muda não
dava conta de exprimir. Naquela época, o cinema era mudo!!
Chaplin dançava maravilhosamente, era o rei dos patins e até oje encanta
crianças, jovens e adultos.
(Texto elaborado com base em consulta ao livro de Lucas, Ana Victoria.
Era uma vez o cinema. São Paulo: Melhoramentos, 1999.)

Texto B

Chaplin: O Carlitos!!
Nas tardes de abril de 1912, diariamente, Charles Chaplin, com seu
chapéu-coco, seu bigode, casaca, bengala de bambu e seus imenssos sapatos... chega para ensaia seu novo filme.
Ele fala rápido, gaguejando... reflete, faz a cena, recomeça. Testa seus movimentos, e os técnicos caem na risada...
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Este era o cotidiano de Carlitos, como ficou mundialmente conhecido. Em
seus filmes ele fala dos homens e do mundo e utiliza cartazes com legendas
para esplicar uma ação, ou uma sutileza que a linguagem muda não dava conta de exprimir. Naquela época o cinema era mudo!
Chaplin dançava maravilhosamente, era o rei dos patins e até hoje encanta
crianças, jovens e adultos.
Complete a tabela
ERRO

PALAVRA CORRETA

DICA ORTOGRÁFICA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ATIVIDADE 11 – PARTE 1
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Você já comeu formiga?
A içá (formiga mestra do formigueiro, também conhecida por tanajura) tem
cerca de 30% de gorduras e 15% de proteínas. Prato comum entre os índios
e adotado, sobretudo, pelos habitantes do Vale do Paraíba, no interior de São
Paulo, ela é consumida pura ou com farinha. Uma das brincadeiras das crianças é justamente caçar a içá durante suas revoadas de acasalamento. O escritor Monteiro Lobato era um apreciador da formiga e comparava seu gosto
ao do caviar (prato típico da Rússia, feito de ovas de esturjão).

Receita de içá
Ferver apenas o bumbum das formigas por cerca de 30 minutos. Depois de
escorrê-las, levar ao fogo com gordura, mexendo sempre, até torrar. Em seguida, polvilhar com farinha de mandioca ou de trigo.
(Disponível em: <http://www.portaldascuriosidades.com/forum/index.
php?topic=14924.0>. Acesso em: 30 out. 2009.)
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ATIVIDADE 11 – PARTE 2
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Colar de Carolina
Cecília Meireles
Com seu colar de coral,
Carolina
corre por entre as colunas
da colina.
O colar de Carolina
colore o colo de cal,
torna corada a menina.
E o sol, vendo aquela cor
do colar de Carolina,
põe coroas de coral
nas colunas da colina.
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ATIVIDADE 14
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Lição de casa em família
Leia o poema de Olavo Bilac para seus pais, avós e outras pessoas da sua
casa e conversem a respeito dele.

Meio-dia
Olavo Bilac
Meio-dia. Sol a pino.
Corre de manso o regato.
Na igreja repica o sino;
cheiram as ervas do mato.
Na árvore canta a cigarra;
há recreio nas escolas:
tira-se, numa algazarra,
a merenda das sacolas.
O lavrador pousa a enxada
no chão, descansa um momento,
e enxuga a fronte suada,
contemplando o firmamento.
Nas casas ferve a panela
sobre o fogão, nas cozinhas;
a mulher chega à janela,
atira milho às galinhas.
Meio-dia! O sol escalda,
E brilha em toda pureza,
nos campos cor de esmeralda,
E no céu cor de turquesa...
(Bilac, Olavo. Poesias infantis. São Paulo: Empório do Livro, 2009.)
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ATIVIDADE 14 (VARIAÇÃO DE TEXTO)
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

A boneca
Deixando a bola e a peteca,
Com que inda há pouco brincavam,
Por causa de uma boneca,
Duas meninas brigavam.
Dizia a primeira: “É minha!”.
— “É minha!” a outra gritava;
E nenhuma se continha,
Nem a boneca largava.
Quem mais sofria (coitada!)
Era a boneca. Já tinha
Toda a roupa estraçalhada,
E amarrotada a carinha.
Tanto puxaram por ela,
Que a pobre rasgou-se ao meio,
Perdendo a estopa amarela
Que lhe formava o recheio.
E, ao fim de tanta fadiga,
Voltando à bola e à peteca,
Ambas, por causa da briga,
Ficaram sem a boneca...
(Bilac, Olavo. Poesias infantis. São Paulo: Empório do Livro, 2009.)

Olavo Bilac (Rio de Janeiro RJ, 1865-1918) começou os cursos de Medicina,
no Rio, e Direito, em São Paulo, mas não chegou a concluir nenhuma das faculdades. Em 1884, seu soneto “Nero” foi publicado na Gazeta de Notícias,
do Rio de Janeiro. Em 1887 iniciou carreira de jornalista literário e, em 1888,
teve publicado seu primeiro livro: Poesias. Nos anos seguintes, publicaria crônicas, conferências literárias, discursos, livros infantis e didáticos, entre outros. [...]. Escreveu a letra do Hino à Bandeira [...].
(Disponível em: <http://www.astormentas.com/din/poema>. Acesso em: 20 dez. 2007.)
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Atividades de pontuação

As orientações didáticas das atividades constam no
Guia de Planejamento e Orientações Didáticas – 3a série.
Estão divididas da seguinte forma:
Páginas do Guia
Atividades de 1 a 4__________________________________________ 236 a 244
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ATIVIDADE 1
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Faça a leitura do trecho da fábula “O menino que mentia” e observe o que há de
estranho:
UM PASTOR COSTUMAVA LEVAR SEU REBANHO PARA FORA DA ALDEIA UM
DIA RESOLVEU PREGAR UMA PEÇA NOS VIZINHOS UM LOBO UM LOBO SOCORRO ELE VAI COMER MINHAS OVELHAS OS VIZINHOS LARGARAM O TRABALHO E SAÍRAM CORRENDO PARA O CAMPO PARA SOCORRER O MENINO
MAS ENCONTRARAM-NO ÀS GARGALHADAS NÃO HAVIA LOBO ALGUM AINDA
OUTRA VEZ ELE FEZ A MESMA BRINCADEIRA E TODOS VIERAM AJUDAR E ELE
CAÇOOU DE TODOS
a. Foi fácil ler esse texto? Por quê? O que você descobriu?

b. Reescreva o trecho da fábula de modo que fique mais fácil compreendê-lo.
Para isso, utilize os sinais de pontuação.

c. Apresente seu trabalho aos colegas e revise o texto com seu professor e a turma da sala.
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ATIVIDADE 2
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

O macaco e o rabo
Uma ocasião, achavam-se à beira da estrada um macaco e uma cutia, e vinha
passando, na mesma estrada, um carro de bois cantando. O macaco disse
para a cutia:
— Tira o teu rabo da estrada, senão o carro passa e corta.
Embebido nesta conversa, não reparou o macaco que ele é que corria o maior
risco, e veio o carro e passou em riba do rabo dele e cortou. Estava um gato
escondido dentro de uma moita, saltou no pedaço do rabo do macaco e correu.
Correu também o macaco atrás, pedindo o seu pedaço de rabo. O gato disse:
— Só te dou, se me deres leite.
— Onde tiro leite? — disse o macaco.
Respondeu o gato:
— Pede à vaca.
O macaco foi à vaca e disse:
— Vaca, dá-me leite para dar ao gato, para o gato dar-me o meu rabo.
— Não dou; só se me deres capim — disse a vaca.
— Donde tiro capim?
— Pede à velha.
— Velha, dá-me capim, para eu dar à vaca, para a vaca dar-me leite, o leite
para o gato me dar o meu rabo.
— Não dou; só se me deres uns sapatos.
— Donde tiro sapatos?
— Pede ao sapateiro.
— Sapateiro, dá-me sapatos, para eu dar à velha, para a velha me dar capim,
para eu dar à vaca, para a vaca me dar leite, para eu dar ao gato, para o gato
me dar o meu rabo.
— Não dou; só se me deres cerda.
— Donde tiro cerda?
— Pede ao porco.
— Porco, dá-me cerda, para eu dar ao sapateiro, para me dar sapatos, para
eu dar à velha, para me dar capim, para eu dar à vaca, para me dar leite, para
eu dar ao gato, para o gato me dar o meu rabo.
— Não dou; só se me deres chuva.
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— Donde tiro chuva?
— Pede às nuvens.
— Nuvens, dai-me chuva, para o porco, para dar-me cerda para o sapateiro,
para dar-me sapatos para dar à velha, para me dar capim para dar à vaca,
para dar-me leite para dar ao gato, para o gato me dar meu rabo.
— Não dou; só se nos deres fogo.
— Donde tiro fogo?
— Pede às pedras.
— Pedras, dai-me fogo, para as nuvens, para dar-me chuva para o porco, para
dar-me cerda para o sapateiro, para dar-me sapatos para a velha, para dar-me
capim para a vaca, para dar-me leite para o gato, para me dar meu rabo.
— Não dou; só se nos deres rios.
— Donde tiro rios?
— Pede às fontes.
— Ó fontes, dai-me rios, os rios são para as pedras, para as pedras me darem fogo, o fogo é para as nuvens, para as nuvens me darem chuvas, as chuvas são para o porco, para o porco me dar cerda, a cerda é para o sapateiro,
para o sapateiro fazer os sapatos, os sapatos são para a velha, para a velha
me dar capim, o capim é para a vaca, para a vaca me dar o leite, o leite é
para o gato, para o gato me dar meu rabo.
Alcançou o macaco todos os seus pedidos. O gato bebeu o leite, entregou o
rabo. O macaco não quis mais, porque o rabo estava podre.
(Romero, Sílvio. Contos populares do Brasil. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007.)

106

3a serie-coletânea de atividades.indd 106

COLETÂNEA DE ATIVIDADES - 3 a SÉRIE

12/29/09 9:03 AM

ATIVIDADE 3
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

O conto que sua professora leu foi reproduzido abaixo, porém sem alguns sinais
de pontuação. Assim, fica difícil perceber a graça do texto.
Copie o texto, não esquecendo de inserir os sinais de pontuação e as letras
maiúsculas sempre que necessário. Para realizar a atividade, discuta com seu
colega de dupla.

CONTINHO
Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco. Na soalheira danada do meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo: Você aí,
menino, para onde vai essa estrada ela não vai não: nós e que vamos nela
engraçadinho duma figa como você se chama eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Zé.
(Campos, Paulo Mendes. Para gostar de ler – crônicas. São Paulo: Ática, 2003. p. 76.)
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ATIVIDADE 4
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Façam a leitura do trecho da fábula “A causa da chuva” e observem a pontuação:
Não chovia há muitos e muitos meses de modo que os animais ficaram inquietos. uns diziam que ia chover logo outros diziam que ainda ia demorar mas não
chegavam a uma conclusão. Chove só quando a água cai do telhado do meu
galinheiro. esclareceu a galinha. Ora que bobagem disse o sapo de dentro
da lagoa, chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas.
a. Você concorda com a pontuação utilizada? Comente.

b. O que você mudaria na forma como o texto foi pontuado? Reescreva-o nestas
linhas:

c. Apresente seu trabalho aos colegas e revise o texto com seu professor e a turma da sala.
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Atividades de Matemática

As orientações didáticas das atividades constam no
Guia de Planejamento e Orientações Didáticas – 3a série.
Estão divididas da seguinte forma:
Páginas do Guia
Números naturais e racionais _________________________________ 248 a 280
Resolução de problemas no campo aditivo _____________________ 280 a 297
Resolução de problemas no campo multiplicativo________________ 298 a 320
Tratamento de informação ____________________________________ 323 a 330
Espaço e forma __________________________________________________ 333
Sequencia de atividades – Localização e deslocamento __________ 334 a 343
Sequencia de atividades – Formas ____________________________ 344 a 360
Grandezas e medidas________________________________________ 362 a 401

3a serie-coletânea de atividades.indd 109

12/29/09 9:03 AM

3a serie-coletânea de atividades.indd 110

12/29/09 9:03 AM

ATIVIDADE 1A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Leiam o texto abaixo e completem com números que considerarem mais adequados.
Na semana passada minha escola organizou uma excursão ao zoológico para
alunos, todos

as seis classes de terceira série. Éramos cerca de

muito felizes com a possibilidade de conhecer de perto diversos animais. Saímos da escola às

horas e

minutos e, depois de percorrer

uns 80 quilômetros, chegamos ao zoológico às

horas e

mi-

nutos. Ao chegarmos, cada professora comprou os ingressos de seus alunos
com dinheiro que já havia arrecadado. Cada entrada custou

reais.

Entramos no zoológico e fomos direto ver o recinto do leão. Ele andava de um
lado para o outro, sem parar. Meu colega Pedro quis saber qual era o peso
do leão. Minha professora disse que não sabia ao certo, mas estimava que o
leão pesasse cerca de

kg. Vimos macacos, bicho-preguiça, jacarés,

lobos, zebras, elefantes. Fiquei impressionado com a girafa! Nunca imaginei
que ela fosse tão alta. Acho que aquela girafa tinha quase

metros.

Saímos do zoológico quando o sol começava a se pôr. Chegamos de volta à
escola às

e

minutos.
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ATIVIDADE 2A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. As crianças gostam de colecionar objetos. Paulo coleciona chaveiros e Pedro coleciona pedras raras. As figuras dos quadros abaixo representam a coleção de
chaveiros e pedras. Observe-os e discuta com seu colega como saber quem tem
mais objetos na sua coleção. Só não vale contar de um em um.
Coleção de chaveiros

Coleção de pedras















a. Registre a forma que sua dupla encontrou para descobrir a quantidade de cada
coleção.

b. Copie da lousa a lista de procedimentos utilizados pelos colegas.

c. Qual o procedimento que vocês consideraram mais vantajoso? Por quê?

d. A quantidade de chaveiros é
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e de pedras é
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ATIVIDADE 2B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Você e seus colegas descobriram que contar de 10 em 10 muitas vezes pode ser
mais rápido. Sabendo disso, utilize esse procedimento para saber quantas bolinhas de gude o Fernando tem na sua coleção.
Coleção de bolinhas de gude






Agora, responda:
a. Quantos grupos de 10 você conseguiu formar?
b. Quantas unidades (bolinhas de gude) restaram?
c. Quantas bolinhas se obtém se você juntar esses 10 grupos de 10 bolinhas?

d. Compartilhe com os colegas como você fez para descobrir o resultado.
2. Veja se você descobre quantos grupos de 10 há em cada número:
21 -

100 -

57 -

250 -

63 -

363 -
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ATIVIDADE 3A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. No recreio, algumas crianças estavam contando as suas coleções de cards para saber quem tinha mais. Cada um anotou as quantidades obtidas. Observe os registros:
Pedro: ... 20 – 25 – 30 – ... – ...
Alex: ... 18 – 21 – 24 – ...
Mateus: ... 28 – 30 – 32 – ...
André: ... 20 – 30 – 40 – ...
a. Como cada menino contava suas coleções?
Pedro:
Alex:
Mateus:
André:
b. Como vocês descobriram?

c. Ajude cada um deles na contagem, completando as sequências até 60.
Pedro

20 25 30

Alex

18 21 24

Mateus

28 30 32

André

20 30 40

2. Em um outro grupo, Marina estava com as amigas contando as suas coleções.
Marina começou a contar a sua coleção de botões, contando 3, 6, 9, 12... Complete oralmente a sequência numérica de Marina e verifique, dentre os números
abaixo, quais ela dirá, sabendo-se que na caixa há 30 botões:
15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25 – 27 – 28 – 29 – 30 – 33
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ATIVIDADE 3B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Em cada uma das sequências abaixo há uma regra que você precisa descobrir
para completar os espaços vazios.
a.

66

62

58

?

50

46

?

38

?

b.

120

115

?

105

100

?

?

85

?

c.

120

105

?

75

?

45

?

?

0
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ATIVIDADE 3C
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Indique qual é o sucessor de cada um dos números abaixo:
29

108

205

407

500

699

324

2. Indique qual é o antecessor de cada um dos números abaixo:
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30

108

204

200

97

1.000

104
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ATIVIDADE 4A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Na tabela, as cartelas roxas estão cobrindo alguns números. Quais são eles?
8.100

A

8.102

8.103

8.104

8.105

8.106

8.107

8.108

B

C

D

E

8.113

8.114

8.115

8.116

8.117

8.118

F

8.120

G

8.122

8.123

8.124

H

I

J

8.128

K

8.130

8.131

8.132

L

8.134

M

8.136

N

8.138

8.139

8.140

8.141

O

8.143

8.144

P

Q

R

8.148

8.149

cartão A:

cartão G:

cartão M:

cartão B:

cartão H:

cartão N:

cartão C:

cartão I:

cartão O:

cartão D:

cartão J:

cartão P:

cartão E:

cartão K:

cartão Q:

cartão F:

cartão L:

cartão R:

Como você descobriu qual era o número coberto pelo:
a. cartão D
b. cartão R
c. cartão I
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2. Escreva por extenso cada um dos números abaixo:
99

999

9.999

999.999

3. Escreva, usando algarismos, os seguintes números:
Doze mil e trezentos
Vinte e cinco mil e oito
Nove mil quatrocentos e cinquenta e dois
Trezentos mil
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ATIVIDADE 5A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Hoje você e seu colega terão o seguinte desafio usando a calculadora:
1. Utilizando apenas as teclas 1 e 0 e as teclas das operações (+, –, ×, ÷), faça
aparecer no visor os seguintes números: 46, 125, 1.234.
2. Registre abaixo como vocês fizeram, isto é, as teclas que digitaram.

3. Copie da lousa a lista de procedimentos utilizados pelos colegas.
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ATIVIDADE 5B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Hoje o desafio, usando a calculadora, é o seguinte:
1. No visor de uma calculadora está o número 374.309. Como substituir esse
número por 324.309 sem “apagá-lo”?
a. Registre abaixo como vocês fizeram, isto é, as teclas que digitaram.

b. Copie da lousa o procedimento que a sua turma considerou o mais rápido.
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ATIVIDADE 5C
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Usando a calculadora, resolva mais esta:
1. Na calculadora, tecle o número indicado na 1a coluna e faça aparecer o da
2a coluna, sem apagar o primeiro:
Digite o
número:

Transforme-o Registre como
em:
vocês fizeram.

7.809

9.809

7.809

3.809
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Copie da lousa qual foi o
procedimento que a sua turma
considerou mais rápido.
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ATIVIDADE 6A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Com 8 – 3 – 5 – 2, quantos números de 4 algarismos você pode formar, sem
repeti-los? Utilize os algarismos móveis se for preciso. Escreva abaixo todas
as possibilidades:

2. E com 2, 3 e 5, escreva todas as possibilidades de formar números sem
repeti-los.

3. Copie os números formados na atividade anterior, organizando-os em ordem
decrescente, ou seja, do maior para o menor.
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ATIVIDADE 6B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Beatriz precisa organizar as fichas dos livros da biblioteca. A orientação que
recebeu da diretora é que colocasse as fichas em ordem crescente.
12.327

12.343

12.638

12.629

10.031

13.451

11.304

10.340

12.439

10.123

10.321

12.320

a. Como ficaram as fichas após a organização?
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ATIVIDADE 8A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Dona Emília precisa de tomates para fazer molho, e para isso ela deverá comprar
3 quilos desse produto. Realizou pesquisa de preços na feira e em dois supermercados onde costuma fazer compras.
Ela anotou em um pedaço de papel o preço do quilo do tomate:

Feira - R$ 3,05 – Supermercado 1 - R$ 3,20 – Supermercado 2 - R$ 3,02

a. Para economizar, onde ela deverá comprar os tomates?
Justifique a sua resposta:

b. Qual é a diferença aproximada de preços entre o estabelecimento que vende
mais caro e o que vende mais barato?

2. Para fazer a cortina da sala de minha casa, preciso de um tecido que tenha um
metro e noventa centímetros de comprimento. Olhei várias estampas e gostei de
um tecido cujo comprimento era de um metro e setenta e cinco centímetros. Com
esse tecido posso fazer a cortina? Por quê?
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ATIVIDADE 9A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. A tabela abaixo informa o peso e a altura de algumas crianças. Analise os dados e responda as questões.
Aluno

Altura

Peso

TÂNIA

1,55 m

45,200 kg

CARLOS

1,57 m

59,100 kg

ANDRÉ

1,48 m

43,200 kg

ANA

1,45 m

43,150 kg

a. Qual das crianças pesa menos?
b. Quem é o mais alto?
c. Quantos centímetros Ana precisará crescer para ficar da mesma altura que
Carlos?

d. Carlos pesava sessenta e dois quilos e duzentos gramas, e agora pesa cinquenta e nove quilos e cem gramas. Quantos quilos, aproximadamente, Carlos
emagreceu?
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ATIVIDADE 10A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Com a calculadora em mãos, escreva os valores monetários que a professora vai ditar.
1. Que teclas você digitou para que aparecessem os seguintes valores:
a. Um real e cinquenta e cinco centavos

b. Sessenta centavos

c. Noventa reais e trinta e cinco centavos

126

3a serie-coletânea de atividades.indd 126

COLETÂNEA DE ATIVIDADES - 3 a SÉRIE

12/29/09 9:03 AM

ATIVIDADE 11A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Responda rápido:
a. Se comprar duas balas que custam cinco centavos cada, quanto vou pagar?

b. Felipe tem no cofrinho: cinco moedas de um centavo e uma moeda de cinco
centavos. Quanto ele tem ao todo?
c. Paulo, seu irmão, tem duas moedas de um real e duas moedas de cinquenta
centavos. Quanto tem Paulo?
2. Agora, confira os resultados na calculadora.
a. O que você observou?

b. Depois da discussão com a sua turma, a que conclusão chegou?
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ATIVIDADE 11B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Quando você fez a Atividade 11A, observou que somando, por exemplo,
0,05 + 0,05, o resultado que aparece é 0,1, que é o mesmo que 0,10; então,
observando os números abaixo, responda:

0,3 – 0,28 – 0,70 – 1,45 – 14,5 – 2
1,70 – 1,68 – 7,50 – 0,75 – 0,33 – 7

a. Qual é o menor valor do quadro?
b. Qual é o maior valor do quadro?
c. Quais são os valores maiores do que um?

d. Copie os números anteriores em ordem crescente.
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ATIVIDADE 12A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Dona Emília vai fazer pães de queijo seguindo a receita abaixo:
INGREDIENTES:
 1/2 quilo de polvilho doce
 1 colher rasa (sopa) de sal
 2 copos de leite
 1 copo de óleo
 3 ovos
 450 g de queijo ralado
 óleo para untar
MODO DE PREPARO:
1. Colocar o polvilho em uma tigela grande.
2. À parte, aquecer o sal, o leite e o óleo.
3. Quando ferver, escaldar o polvilho com essa mistura, mexer muito bem
para desfazer pelotinhas.
4. Deixar esfriar.
5. Acrescentar os ovos um a um, alternando com o queijo e sovando bem
após cada adição.
6. Untar as mãos com óleo, se necessário.
7. Enrolar bolinhos de aproximadamente 2 cm de diâmetro e colocá-los em
uma assadeira untada.
8. Levar ao forno médio (180 ºC), preaquecido.
9. Assar até ficarem douradinhos
10. Tempo aproximado para fazer a receita: 1 hora
Agora, discuta com seu colega os números que aparecem na quantidade de
ingredientes.
a. O que significa 1/2 quilo?

COLETÂNEA DE ATIVIDADES - 3 a SÉRIE

3a serie-coletânea de atividades.indd 129

129

12/29/09 9:03 AM

b. Como se lê esse número?
c. Para fazer duas receitas, qual quantidade de polvilho será necessária?

d. E se fizer três receitas, quanto de polvilho será preciso?

e. No supermercado onde Dona Emília faz compras, os ovos são vendidos em caixa com 18 unidades. Sabendo-se que em uma receita ela vai usar 1/6 desses
ovos, quantos sobrarão na caixa?

f. Se 1/6 de 18 ovos são 3 ovos, qual é a operação que ajudou a chegar a essa
quantidade? Registre abaixo a operação.
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ATIVIDADE 14A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Anderson ganhou uma grande barra de chocolate. Ele vai ficar com a metade
dela e dividir o resto igualmente entre seus três irmãos.

a. Em quantas partes está dividida a barra de chocolate?
b. Pinte de azul a parte que Anderson vai comer. Como representar em fração?

c. Pinte de cores diferentes a parte que cada irmão vai ganhar. Escreva na forma
de fração o que cada irmão vai ganhar.
d. O que você pode concluir ao comparar a parte que ficou com Anderson e a parte que foi dividida entre os irmãos?
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ATIVIDADE 14B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Pedro irá ganhar um terço de cada coleção de brinquedos ilustrada a seguir.
 18 carrinhos
 24 bolinhas de gude
 6 bonecos
a. Quantos brinquedos de cada tipo Pedro irá ganhar?
carrinhos
bolinhas de gude
bonecos
b. Como você fez para descobrir?
É importante que você saiba que...
 o conjunto dos números racionais é formado por todos os números que possam
ser representados na forma de fração a/b com a e b pertencentes ao conjunto
dos inteiros e b diferente do número zero. Por exemplo:
2/3

1/4

2/6;

 o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos racionais, isto é, todo número natural é um número racional;
 os números racionais podem ser representados na forma decimal ou na forma de
fração.
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ATIVIDADE 15A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Como você escreveria na forma fracionária as partes destacadas dos desenhos
abaixo?
a.

b.

c.

d.

e.

2. Agora copie os números nos quadros abaixo e escreva como se leem esses números.

a.
b.
c.
d.
e.

Uma dica:
Na leitura dos números fracionários com denominador maior que dez, acrescenta-se a palavra avos. Assim, a fração 3/12 lê-se três doze avos.
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ATIVIDADE 16A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Com as tiras distribuídas pela professora, compare as frações abaixo e copie,
organizando-as da menor para a maior, ou seja, em ordem crescente.
1/4 – 1/8 – 1/9 – 1/3

3/4 – 3/8 – 3/9 – 3/3

a. O que você observou?

2. Compare agora as frações abaixo, utilizando-se dos sinais:
< (menor que)
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= (igual)

> (maior que)

1/2

1/3

2/5

1/4

3/4

2/3

2/3

1/4

2/8

2/7

1/8

1/6
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ATIVIDADE 16B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Utilizando-se novamente das tiras, compare as frações para fazer novas descobertas.
1. É maior, menor ou igual?
a. 3/9

1/3

b. 4/8

2/4

c. 6/9

2/3

d. 1/2

4/8

2. O que você e o seu colega descobriram nessa atividade?
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ATIVIDADE 17A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Uma escola resolveu fazer uma gincana. Cada aluno deveria registrar no quadro os pontos obtidos a cada tarefa realizada; no entanto, alguns alunos esqueceram de anotar a pontuação que fizeram. Com as informações que estão
a seguir, complete a tabela.
Nome do participante

Número de pontos

Alexandre

134

Ana

157

André

126

Bia

Luana

Marcelo

Diego

200

Tiago
a. No final da gincana, Bia, André e Luana conferiram seus pontos. André tinha
26 pontos a mais que Bia. Quantos pontos tinha Bia?
b. Tiago se lembra que na pontuação final ainda precisava de 32 pontos para
empatar com Ana. Quantos pontos ele fez?
c. Marcelo foi o aluno vencedor. No final ficou com o mesmo número de pontos que Alexandre e Ana juntos. Qual foi a sua pontuação?
d. Luana fez, na primeira tarefa, 32 pontos, na segunda, 25, na terceira, 31 e
na quarta, apenas 10 pontos. Com quantos pontos ela terminou o jogo?
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ATIVIDADE 17B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Alguns alunos resolveram jogar “Bafo”. João entrou no jogo com algumas figurinhas, ganhou 15, ficando com 83. Quantas figurinhas ele tinha no início?

2. A máquina fotográfica de Vanda consegue tirar até 300 fotos. Ela fez uma visita
ao Centro Histórico de São Paulo e tirou muitas fotos. Ao chegar em casa descarregou as fotos no computador e observou que poderia ter tirado mais 37. Quantas fotos ela tirou?

3. Júlio resolveu comprar alguns eletrodomésticos para a casa que estava montando. Viu no jornal as seguintes ofertas:
forno de micro-ondas

ferro de passar

liquidificador

R$ 259,00

R$ 69,00

R$ 59,00

a. Ele poupou R$ 300,00. Será que vai conseguir comprar todos esses eletrodomésticos?

b. Por quê?

c. Se ele não puder comprar todos, de que maneiras poderá gastar seu dinheiro
para adquirir alguns desses produtos?
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ATIVIDADE 18A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Leia os problemas e analise os dados, verificando o que está faltando para que
seja possível a resolução. Em seguida, reescreva o problema com os dados ou a
pergunta que está faltando e resolva-os.
1. Em uma loja de roupas há 93 pijamas femininos, 56 pijamas masculinos e 186
camisetas femininas ou masculinas, todos com cores e tamanhos variados.

2. A lotação de um ônibus é de 45 passageiros. Na primeira parada subiram 21 passageiros, na terceira entraram e saíram pessoas. Quantos passageiros havia na
quarta parada?

3. Marisa comprou sabonete, pasta de dente, fio dental e xampu. Recebeu de troco
12 reais.
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4. Marta quer comprar uma boneca que custa 49 reais. Ela ganhou uma certa quantia de seu tio, mas ainda precisa juntar mais algum dinheiro para conseguir comprar a boneca.

5. Gustavo gosta muito de assistir filmes e desenhos. Ele está fazendo uma coleção de
filmes em DVD. Toda semana ele convida seus melhores amigos para assistir filmes
e desenhos de sua coleção. Ele já tem 121 DVDs. Quantos filmes há nessa coleção?

6. A corrida de Maratona é uma prova que exige muita resistência do atleta, uma vez
que ela tem mais de 42 quilômetros. Carlos Lopes, atleta português, ganhou a
Maratona de Nova Iorque com o tempo de 2 horas e 9 minutos em 1984.

7. Ivan tem 113 reais e Isabel, 321.

8. Com R$ 50,00 posso comprar e ainda sobra R$ 10,50 de troco.

140

3a serie-coletânea de atividades.indd 140

COLETÂNEA DE ATIVIDADES - 3 a SÉRIE

12/29/09 9:03 AM

ATIVIDADE 19A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Analise as situações a seguir e responda, sem usar lápis e papel para fazer contas, nem calculadora, as perguntas formuladas. Justifique suas respostas.
a. A senhora Carla foi à lotérica pagar algumas contas: luz R$ 95,00, água
R$ 78,00 e telefone R$ 78,00. Ela levou R$ 250,00. Será que foi possível pagar as contas com o dinheiro que ela levou?

b. Em uma lanchonete, Pedro e Felipe pediram um cachorro-quente, um sanduíche de mortadela e dois refrigerantes. O cachorro-quente custava R$ 2,50,
o sanduíche de mortadela, R$ 2,30, e os refrigerantes, R$ 1,60 cada. Com
R$ 10 eles conseguem pagar a conta? Terão troco?

2. Estime os resultados das operações e marque com um x a ordem de grandeza a
que eles pertencem. Não esqueça de registrar como pensou para encontrar sua
resposta.
O resultado pertence
Número

à ordem das
dezenas

à ordem das
centenas

à ordem das
unidades de
milhares

Registre aqui como
pensou para assinalar a
resposta.

32 + 47
47 + 124
155 – 109
655 + 407
592 – 193
1.003 + 2.345
1.901 – 1.842
Compare o seu resultado com um colega e verifique se são iguais. Caso não sejam e tenham dúvidas, solicite ajuda ao professor. Não esqueçam de conversar sobre como pensaram; caso seu colega tenha usado um procedimento diferente do seu,
anote-o no seu caderno.
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ATIVIDADE 20A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

A tabela abaixo mostra a evolução da oferta de empregos em alguns setores da
economia de uma pequena cidade do interior, no período de 2001 a 2006.
1. Através do cálculo estimativo complete a tabela, sem fazer o cálculo com lápis
e papel.
Setor da economia

Ano
2003 2004

2001

2002

2005

2006

Comércio

179

185

170

180

160

198

Confecção

40

50

50

30

50

60

Construção civil

92

99

87

86

85

83

Educação

80

88

79

81

80

95

Eletrônica

45

45

25

25

35

40

Informática

20

24

30

35

38

42

Total

2. Registre no seu caderno os procedimentos de cálculo utilizados para resolver
cada um dos itens da tabela.
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ATIVIDADE 20B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Encontre o resultado destas operações utilizando o cálculo mental. Os resultados deverão ser exatos.
Não esqueça de registrar no caderno como vocês pensaram para encontrar o
resultado.
Caso a estratégia do colega que está trabalhando com você seja diferente da
sua, registre no caderno também.
Tabela 1:
Operação Resultado Operação Resultado Operação Resultado Operação Resultado
11 + 29

21 + 39

31 + 49

41 + 59

12 + 29

22 + 39

32 + 49

42 + 59

13 + 29

23 + 39

33 + 49

43 + 59

2. Calcule as operações abaixo e compare os resultados das três colunas.
Tabela 2:
Operação

Resultado

Operação

Resultado

Operação

10 – 9

100 – 90

1.000 – 900

10 – 8

100 – 80

1.000 – 800

10 – 7

100 – 70

1.000 – 700

Resultado

3. O que aconteceu de uma coluna para outra? Registre suas conclusões.
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ATIVIDADE 21A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Você e um colega terão que descobrir como a aluna Vera, da 2a série, fez para
encontrar o resultado de algumas operações de adição. Discutam como poderiam registrar a forma de pensar dela para resolver estas operações.

Ela pensou

Ela pensou

Ela pensou
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ATIVIDADE 21B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Resolva, no seu caderno, as seguintes operações usando o mesmo procedimento de Vera:
a. 49 + 18 =

d. 128 + 35

b. 54 + 27 =

e. 139 + 214 =

c. 36 + 35 =

f. 248 + 38
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ATIVIDADE 22A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Observem as adições abaixo. Em todas aparecem alguns números dentro de
círculos. Qual a função deles? Discuta com um colega e escreva ao lado de
cada uma das operações as ideias que vocês encontraram.
1
8 3 4
+ 5 1 7
1 3 5 1
1
2
+
3

1
1 8
9 9
1 7

1
4
+ 5
1 0

1
2 2
7 8
0 0

2. Socializem com a turma as descobertas que vocês fizeram. Escrevam, nas linhas abaixo, a síntese das descobertas da turma.
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ATIVIDADE 22B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Observem os cálculos da subtração em que aparecem alguns números registrados dentro de um círculo. Discuta com um colega e escreva ao lado de cada uma
das operações por que eles foram usados.

–

–

2
1
1

5
6 18
3 9
2 9

8
9 17 8
5 8 7
4 9 1

2. Airton, aluno da 3a série, fez alguns cálculos, mas não tinha certeza se todos estavam corretos. Analise os três cálculos e ajude Airton a fazer a verificação. Caso
algum deles esteja incorreto, indique o erro.
4 0 0
– 2 3 4
2 7 6

1 1 5 7 8
– 8 7 9 6
1 7 8 2
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ATIVIDADE 24A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Adivinhar números com a calculadora
Objetivo: Adivinhar um número no menor número de rodadas
Número de participantes: 2
Jogador A = adivinhador
Jogador B = dá as dicas
Material: calculadora, lápis e papel
Como jogar:
 O jogador B irá pensar em um número menor ou igual a 500 e o registrará em
um papel, sem que o adivinhador (jogador A) o veja.
 O jogador A diz e registra em sua calculadora um número de 3 dígitos, enquanto
o jogador B, que dá dicas, diz uma operação.
 Com a operação indicada, o jogador A (adivinhador) irá digitá-la na calculadora e
obter seu resultado.
 A partir do resultado obtido, o jogador que dá a dica diz novamente uma operação, e o jogador A digitará mais uma vez a operação, que resultará em um outro
número. Assim ocorre sucessivamente, até que este consiga chegar ao número
pensado e registrado no papel pelo jogador B (o que dá dicas).
 Terminada essa partida, os papéis se invertem, ou seja, quem foi o adivinhador
agora dará as dicas para que este possa chegar ao número pensado.
 Ganha o jogo quem conseguir fazer o colega adivinhar o número usando o menor número de operações.

148

3a serie-coletânea de atividades.indd 148

COLETÂNEA DE ATIVIDADES - 3 a SÉRIE

12/29/09 9:03 AM

ATIVIDADE 25A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Você e seu colega serão desafiados a resolver alguns problemas. Discutam entre
vocês e registrem no caderno como fizeram para encontrar a solução.
1. Em uma sorveteria pode-se escolher o sabor do sorvete e combiná-lo com a
cobertura. Os sabores são coco, chocolate, morango e creme, e as coberturas
são caramelo e marshmallow. Quantos sorvetes diferentes é possível formar?
2. Em uma doceria há dois tipos de bomba: a grande para a família toda e as
individuais. Todas elas podem ser recheadas com chocolate, café, creme de
baunilha e creme de morango. De quantas maneiras diferentes a mãe do Pedro poderia comprar esses doces para levar para casa?
3. A figura abaixo representa o auditório de um teatro. Quantos lugares há nesse
teatro?

PALCO

4. Paulo tem 20 figurinhas e Ivan tem o dobro. Quantas figurinhas tem Ivan?
5. Na festa de aniversário de Clara foram montadas 4 bandejas com a mesma
quantidade de brigadeiros. Se em cada bandeja havia 36 brigadeiros, quantos
desses docinhos há nas 4 bandejas?
6. Vovó Júlia vai dar 120 reais a seus 4 netos; todos receberão a mesma quantidade. Quanto cada um deles receberá?
7. Uma escola programou assistir a um filme no cinema. O ingresso custa 10
reais. Sabendo-se que foram pagos, na bilheteria, 350 reais, quantas crianças
foram ao cinema?
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8. João Pedro é o neto mais velho de dona Maria. Uma vez por mês ela dá uma
mesada para seus 3 netos, repartindo da seguinte forma: para João a maior
parte, para Hélio a metade da quantia de João e para Márcio a metade da
quantia de Hélio. Sabendo que Hélio recebeu 30 reais, quanto receberam João
Pedro e Márcio?
9. Um saco de batatas com 20 quilos custa no Mercado Central 24 reais. Quanto
eu pagaria se comprasse:
a. 10 quilos?
b. 5 quilos?
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ATIVIDADE 26A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Faça uma pesquisa nos folhetos de supermercado e escolha três produtos.
2. Formule no seu caderno um problema multiplicativo que envolva o preço desses produtos; esse problema será resolvido pelos colegas de sua turma.
Produto 1:

Preço:

Produto 2:

Preço:

Produto 3:

Preço:
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ATIVIDADE 26B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Situação 1
1. Invente problemas para cuja resolução seja possível utilizar cada uma das operações indicadas abaixo. Quando terminar, entregue para um colega resolver.
2. Em seguida, verifique como ele resolveu e compare com o que você pensou
quando formulou o problema. Discutam se há coerência entre dados, a pergunta e sua resolução.

×

5

Problema formulado

120

×

Problema formulado
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Situação 2
1. Reformule os problemas abaixo de modo que haja coerência entre os dados e
as perguntas formuladas.
a. Em um mercado, venderam-se cinco caixas de leite longa vida. O comprador
recebeu 50 centavos de troco.

b. Em um parque há cinco brinquedos diferentes: roda-gigante, xícaras que giram,
carrinhos que trombam, carrossel e pula-pula de bolinhas. Em quantos brinquedos ela ainda precisa ir?
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ATIVIDADE 27A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Nos problemas a seguir vocês deverão analisar as representações geométricas
das situações propostas. Em seguida irão registrar qual o número de quadrinhos
utilizado em cada representação.
1. Este é um mapa da divisão de barracas que serão construídas para uma festa
de São João. Para comparar os tamanhos vamos nos basear no número de
quadradinhos que estão delimitados em cada uma.
C
A
B

D

Pelo cálculo que vocês fizeram:
 Qual das barracas é a maior?

 Quantos quadradinhos há em cada barraca?

 Como representar, pela multiplicação, cada uma das figuras?
ABCDA que conclusões vocês chegaram?
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2. No espaço abaixo, você e seu colega seriam capazes de pensar outras formas
de organizar o espaço do pátio para colocar várias barracas que tenham o
mesmo número de quadradinhos? Esse número deve ser diferente do que foi
utilizado na atividade anterior.

Responda às perguntas:
a. Quantos quadradinhos têm as barracas?

b. Usando a multiplicação, como vocês poderiam representar cada uma das
barracas?
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3. Para saber quantos quadradinhos estão dentro da figura desenhada abaixo,
Fábio dividiu-a em quatro partes. Tentem descobrir por que ele usou esse
procedimento.

2

3

1

4

Cada setor do quadriculado permite, pela multiplicação, chegar a um resultado
parcial.
a. Calculem esses resultados:
No setor 1 há

quadradinhos.

No setor 2 há

quadradinhos.

No setor 3 há

quadradinhos.

No setor 4 há

quadradinhos.

b. Como fazer para calcular o total?
c. Registrem o que vocês pensaram sobre essa forma de representação do Fábio. Por que será que ele dividiu dessa maneira?

d. Usando uma estratégia parecida com a de Fábio, resolva esta multiplicação:
15 × 17
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4. Comparem o registro 1 com a divisão feita por Fábio:
Registro 1

Registro 2

×

1

0

+

2

1

0

+

3

3

0

+

6

1

0

0

+

2

0

1

0

0

+

5

0

+

6

1

2

1

3

3

6

1

2

0

1

5

6

×

a. Que semelhança vocês conseguem perceber entre o registro do Fábio e o
registro 1?

b. Há diferenças no raciocínio representado pelo registro 1 em relação ao registro
2? Quais?

c. Os resultados são iguais?
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ATIVIDADE 28A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
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ATIVIDADE 29A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Observe os resultados da tábua preenchida na atividade anterior.
1. Pinte os resultados das multiplicações de um número por ele mesmo. Por exemplo: 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4...
2. Como você pôde perceber, esses resultados estão alinhados numa diagonal da
tabela. Agora observe os números que se encontram nas diagonais que cruzam
com esses resultados. O que você observou?

3. Por que isso ocorre?

4. Observe os resultados das tabuadas do 2, 4 e 8. Se você já sabe de cor o resultado das multiplicações por 2, no que isso pode ajudar a encontrar os resultados
das multiplicações por 4 e por 8?

5. Quais os resultados que não se repetem? Eles são resultados da multiplicação
de quais números?

6. Outras descobertas que foram feitas:
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ATIVIDADE 30A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. O seu desafio será encontrar os resultados das multiplicações.

Situação 1
10 × 10 =
12 × 10 =

Analisem os resultados obtidos
e escrevam o que vocês descobriram sobre as
multiplicações por 10.

100 × 10 =
123 × 10 =
1.000 × 10 =
1.234 × 10 =

Situação 2
20 × 100 =
42 × 100 =

Analisem os resultados obtidos
e escrevam o que vocês descobriram sobre as
multiplicações por 100.

200 × 100 =
345 × 100 =
2.000 × 100 =
4.789 × 100 =

Situação 3
10 × 1.000 =
72 × 1.000 =

Analisem os resultados obtidos
e escrevam o que vocês descobriram sobre as
multiplicações por 1.000.

100 × 1.000 =
147 × 1.000 =
1.000 × 1.000 =
3.235 × 1.000 =
2. Socializem suas descobertas com os colegas de classe e vejam se há alguma
discordância com o que sua dupla pensou. Caso haja diferenças, discutam e
contem com a ajuda da professora para os esclarecimentos necessários.
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ATIVIDADE 31A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Bingo multiplicativo
 Cada dupla receberá uma cartela do Bingo multiplicativo.
 A professora ou uma dupla de alunos irá sortear uma operação de multiplicação
que se encontre na tábua.
 As duplas irão analisar o cálculo e verificar se o resultado esta na cartela que
possui.
 Caso esteja, eles assinalam o resultado.
 O sorteio das operações prossegue até que uma dupla consiga assinalar todos
os resultados que estão na cartela.
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ATIVIDADE 33A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Em duplas, analisem os registros da divisão de dois alunos da 3a série, Djalma e Marisa. Verifiquem se os cálculos estão corretos.
Djalma
–

87
84
3

Marisa
12
7

–
–

87
60
27
24
3

12
5
+2
7

2. Os dois resultados são iguais. Será que o procedimento de resolução de ambos está correto? Registrem o que pensaram.
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ATIVIDADE 34A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Resolva o problema abaixo:
1. Um boné custa R$ 14,00. Quanto custam 5 bonés iguais ao primeiro?
1 boné

14

5 bonés

?

a. Como eu resolvi:

b. Um procedimento discutido com a classe:
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ATIVIDADE 35A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Patrícia resolveu organizar uma festa de aniversário. Antes de encomendar os
docinhos, fez uma pesquisa para saber a preferência de seus convidados. O
registro da pesquisa foi o seguinte:
Nome

Docinhos de preferência

Fernando

Brigadeiro

Fábio

Queijadinha

Patrícia

Olho de sogra

João

Brigadeiro

Márcia

Beijinho

Gabriel

Quindim

Felipe

Brigadeiro

Letícia

Brigadeiro

Armando

Quindim

Jaime

Beijinho

Norma

Cajuzinho

Tânia

Queijadinha

Sandra

Brigadeiro

Josefa

Quindim

Cecília

Quindim

a. Como ela quer encomendar apenas três tipos de docinhos, ajude-a a reorganizar a tabela para saber os três preferidos pela turma:
No de
pessoas que
gostam de...

Brigadeiro Beijinho

Quindim

Queijadinha Cajuzinho

Olho de
sogra

b. Quais docinhos ela deverá encomendar para a doceira?
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ATIVIDADE 36A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Pesquisa da preferência de sabores de sorvete da turma
1. Com o auxílio de sua professora, preencha a tabela com a preferência de sabores
de sorvete da turma.
Sabores de sorvete preferidos

Quantidade de pessoas
que preferem este sabor

2. Com os dados da tabela, elabore um gráfico de barra com a preferência de sabores dos sorvetes. Não se esqueça de colocar um título.
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ATIVIDADE 37A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Peso máximo que uma criança pode carregar
1. Uma pesquisa constatou que existe uma quantidade máxima de peso que
uma criança pode carregar em sua mochila sem que haja prejuízo à sua saúde. Esse valor varia de acordo com a idade, como mostra a tabela abaixo:
Idade

Peso máximo da mochila

9 anos

930 gramas

12 anos

1.460 gramas

15 anos

1.920 gramas
(Disponível em: <http://www.tudoaver.com.br/saude/>.)

Consultando a tabela, responda:
a. Qual o peso máximo que uma criança de 9 anos pode carregar na sua mochila?

b. E a de 15 anos?

c. Para não prejudicar sua saúde, a partir de que idade uma criança pode carregar 1.600 gramas em sua mochila?

d. Qual o peso máximo que uma criança de 10 anos poderia carregar em sua
mochila?

e. Quantos quilos aproximadamente pesa a sua mochila?

f. O peso está adequado à sua idade?
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ATIVIDADE 38A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Na escola de Márcia foi feita uma pesquisa para verificar o número de aniversariantes nas 3as séries em cada mês, no ano de 2007. Os resultados estão
no gráfico abaixo. Observe os dados do gráfico e, em seguida, responda no
caderno às seguintes questões:

Aniversariantes das 3as séries (2007)
No de aniversariantes

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

jan

fev

mar

abr

maio jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Meses do ano

a. Quantos alunos fazem aniversário no mês de maio?
b. Em que mês há mais aniversariantes? Quantos alunos fazem aniversário nesse
mês?
c. Em que mês há menos aniversariantes? Quantos alunos fazem aniversário nesse mês?
d. Qual o total de alunos das 3as séries, nessa escola?
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ATIVIDADE 39A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Uma pesquisa foi feita para saber a preferência dos eleitores de uma cidade
para a disputa do cargo de prefeito. O gráfico abaixo representa o resultado da
pesquisa nos meses de maio a novembro.
Candidatos

Amanda
Altaneira
Bartolomeu
Belo

Cipriano
Contado

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Mês

De acordo com o gráfico, produza um texto sobre a preferência do eleitorado seguindo as orientações abaixo.
a. Listem as informações que vocês acharem mais importantes. Não esqueçam
de ir registrando no seu caderno.
b. Com as informações selecionadas, vocês irão ditar um texto para a professora.
Releiam cada parágrafo ditado para ver se as informações estão claras para
quem for ler.
c. Depois de terminado o texto, ele será exposto no mural da classe, com o gráfico analisado, ficando como referência para a produção de outros textos do
mesmo tipo que vocês poderão elaborar durante o ano.
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ATIVIDADE 41A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Leia com atenção:
1. A imagem que você vê abaixo é a foto feita por satélite de um bairro da cidade
de Maringá, no interior do Paraná.
As linhas mais escuras são as ruas. Veja que as ruas parecem retas que se cru-

zam formando os quarteirões, os quais parecem retângulos. Nem todas as cidades têm as ruas desenhadas assim. Quando isso ocorre, diz-se que se trata de
uma cidade planejada.
Note que a foto apresenta duas marcas. A maior é o lugar onde fica uma pizzaria
e a menor é o local onde fica uma academia de ginástica.
Andando pelas ruas, quantos quarteirões você precisa percorrer para ir da pizzaria até a academia de ginástica?

Quer saber mais sobre imagens feitas por satélites?
Acesse o site www.earth.google.com/
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ATIVIDADE 42A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Hoje você vai receber uma folha quadriculada que representa um pequeno
bairro onde moram Renata e seus pais. Vamos conferir o quanto ela anda
para chegar à igreja e ao cinema do lugar.
As ruas são representadas por linhas pontilhadas. A casa, a igreja e o cinema ficam em esquinas, conforme representa a figura a seguir. Note que cada
esquina é representada pelo encontro de duas ruas.

Igreja

Cinema
Casa

a. Se Renata sair da sua casa, que tem a frente na rua representada pela linha
horizontal, e andar 6 quarteirões para a direita, ela estará na rua do cinema ou
da igreja?

b. Se ela virar a esquina da sua casa e andar 2 quarteirões, estará na rua da igreja ou do cinema?

c. Quantos quarteirões da sua casa a menina precisa andar para chegar à rua do
cinema?

d. Uma pessoa nova no bairro que estava em frente à casa de Renata perguntou
como fazia para chegar à igreja. Que instruções ela teria dado a essa pessoa?

e. O que é mais próximo da casa de Renata: a igreja ou o cinema?
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ATIVIDADE 43A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Você conhece a Pinacoteca do Estado?
O prédio onde hoje se encontra a Pinacoteca, na Praça da Luz, foi projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, inicialmente para receber as atividades do Liceu de Artes e
Ofícios. A bela construção neoclássica fica no recém-restaurado Jardim da Luz e tem à
sua volta outros belos edifícios dos séculos XVIII e XIX.
O acervo reúne cerca de 5 mil obras de extrema importância para a arte paulista, com
trabalhos de artistas como Almeida Júnior, Pedro Alexandrino e Oscar Pereira da Silva,
além de obras de Cândido Portinari, Tarsila do Amaral e Victor Brecheret. No primeiro
andar, o visitante pode apreciar as exposições temporárias do museu, pelo qual já passaram mostras de Rodin e Miró. Além das salas de exposição, o museu tem também
cafeteria, biblioteca, restaurante e um auditório para 150 pessoas.
Em novembro de 1905, o prédio recebeu a primeira coleção de 26 quadros, depois de
ter passado por uma obra de adaptação. Há pouco tempo, a Pinacoteca passou por
uma grande reforma em suas instalações.
Para saber mais acesse: www.pinacoteca.org.br
Observe o desenho abaixo e discuta com seus colegas o que ele representa.
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1. Assinale, na imagem, onde se encontra a Pinacoteca.
2. O que discutimos sobre esta representação:
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ATIVIDADE 43B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Chegando à Pinacoteca
Observe o mapa que indica a localização da Pinacoteca.
1. Em que rua ou avenida fica o prédio da Pinacoteca?

2. Para quem não conhece o local, vamos pensar em outras indicações que possam ajudar a chegar ao prédio do museu. A partir do mapa, quais pontos de
referência você indicaria?

3. Se a pessoa for utilizar o metrô, qual é a estação mais próxima?

4. Ao descer na estação do metrô, qual o caminho que deve seguir?

Data

Meu caminho para a escola
Moro na rua

nº

Bairro
As ruas importantes pelas quais passo no meu caminho para a escola:
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Alguns lugares importantes (pontos de referência) que encontro pelo caminho:
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ATIVIDADE 45A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Se prestarmos atenção, podemos observar formas variadas nos elementos da
natureza (nas flores, nas colmeias das abelhas, nas montanhas etc.), bem como
em todos os objetos criados pelo homem (nas embalagens de produtos, nos mobiliários, obras de arte etc.).
A proposta de hoje é que vocês montem diferentes formas utilizando moldes.
Então, mãos à obra!

Instruções para montar os corpos geométricos
 Recorte seguindo o contorno do molde que o professor lhe entregou.
 Se você quiser forrar as formas geométricas, pegue uma folha de papel de presente ou espelho.
 Estenda essa folha e coloque o molde sobre ela e contorne com o lápis.
 Em seguida recorte.
 Passe a cola no molde. Cuidado: se for cola líquida, passe apenas algumas gotas e espalhe bem por toda a superfície do molde.
 Agora, pegue o papel já recortado para encapar e cole no molde com bastante cuidado para que os cantos coincidam nas duas partes (o molde e o papel recortado).
 Espere a cola secar por alguns minutos.
 Finalmente, monte a forma geométrica marcando bem o vinco quando for necessário dobrar algumas partes.
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e
col

le
co

cole

cole

cole

cole

cole

cole

cole

cole
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ATIVIDADE 46A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Na aula anterior, você e seus colegas montaram diferentes corpos geométricos. Para prosseguirmos o estudo sobre as formas, é preciso que você saiba
os nomes de algumas delas para usá-los ao se referir a esses objetos. Na
conversa com a sua turma e com a ajuda de seu professor, tente descobrir o
nome de cada forma geométrica que você montou. Em seguida procure relacionar algumas dessas formas aos objetos que existem ao seu redor.
Sólido geométrico

Nome
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ATIVIDADE 46B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

É só observar ao nosso redor que encontramos objetos cujas formas são semelhantes aos corpos geométricos que foram montados.
1. Observe as imagens dos objetos abaixo. Em cada uma delas, identifique as
formas que estudamos até agora.

É importante que você saiba:
Sólidos geométricos são objetos tridimensionais, isto é, têm três dimensões: altura,
comprimento e largura. Esferas, prismas, cilindros, cones e pirâmides são chamados de sólidos. Embora muitos objetos de três dimensões tenham essas formas,
não podem ser considerados sólidos. Para isso, as formas de três dimensões precisam ser não ocas e limitadas por um conjunto finito de superfícies.
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ATIVIDADE 47A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Você e seus colegas já montaram algumas formas geométricas. Hoje, a proposta é que as observem mais atentamente, agrupando-as segundo alguma
semelhança. Pense e proponha aos colegas como devem ser esses grupos,
explicando por que pensou dessa maneira. Ouça atentamente as ideias e as
explicações dos seus colegas. Depois de discutirem e chegarem a um consenso, respondam:
a. Quantos grupos vocês formaram?
b. Descrevam abaixo a característica de cada grupo que formaram.

Depois que discutiram com os demais grupos e com o professor, respondam:
c. Observem como os demais fizeram os agrupamentos. Anotem uma forma de
agrupar as formas diferente daquela que foi pensada por vocês.

d. Houve casos em que foram formados apenas dois grupos? Se sim, quais foram as características das figuras de cada grupo?
Grupo 1
Grupo 2

É importante que você saiba:
Objetos com formas de esfera, cilindro e cone têm superfícies arredondadas.
Quanto à superfície desses objetos, o cilindro tem duas bases congruentes na forma de círculos e a superfície lateral curva. Se o apoiamos na superfície lateral, o
cilindro rola.
Já o cone tem uma única base em forma de círculo e a superfície lateral curva.
Temos ainda outro grupo de sólidos geométricos denominados poliedros, que é subdividido em pirâmides e prismas.
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ATIVIDADE 48A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Observe as características de cada uma das formas que vocês montaram.
Seu grupo deve ter seis tipos diferentes de formas.
Pegue seis folhas diferentes (cada uma com o nome de um corpo geométrico).
Escolha uma das formas e apóie em um papel. Em seguida contorne-a, formando uma figura. Faça isso com todas as “partes” do objeto.
Com o que observou nessa atividade, preencha a tabela abaixo:
Sólido geométrico
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ATIVIDADE 48B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. As partes que foram contornadas nos sólidos geométricos são chamadas de
faces. Então preencha a tabela abaixo:
Sólidos

Número de faces

CILINDRO
PARALELEPÍPEDO
CONE
CUBO
PIRÂMIDE
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ATIVIDADE 49A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Você e seus colegas fizeram algumas descobertas sobre os sólidos geométricos. Após a discussão feita em classe, preencha o quadro abaixo.
Sólidos
geométricos

Número de faces

Número
de vértices

Número
de arestas

CUBO
PARALELEPÍPEDO
PIRÂMIDE
CILINDRO
CONE
2. Como vocês formulariam uma explicação sobre a diferença entre os corpos
arredondados e não arredondados?
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ATIVIDADE 49B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Algumas curiosidades geométricas
VOCÊ SABIA QUE...
Os corpos não arredondados, como prismas e pirâmides, são chamados de poliedros, ou seja, um objeto que tem muitas faces (poli = muitos, edro = face)?
Os poliedros são denominados pelo número de faces que o compõem. Observe
as figuras abaixo:

4 faces: tetraedro

8 faces: octaedro

12 faces: dodecaedro

20 faces: icosaedro

Agora está lançado o desafio:
1. Construa um poliedro com as figuras da página 193. Para isso você vai precisar de fita adesiva.
Esse é difícil... Uma dica: tente juntar 3 figuras em cada vértice.

2. E agora, qual é o poliedro?

Saiba mais no site: pt.wikipedia.org/wiki/Sólidos_Platónicos.

COLETÂNEA DE ATIVIDADES - 3 a SÉRIE

3a serie-coletânea de atividades.indd 191

191

12/29/09 9:03 AM

3a serie-coletânea de atividades.indd 192

12/29/09 9:03 AM

COLETÂNEA DE ATIVIDADES - 3 a SÉRIE

3a serie-coletânea de atividades.indd 193

193

12/29/09 9:03 AM

3a serie-coletânea de atividades.indd 194

12/29/09 9:03 AM

ATIVIDADE 50A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Após a discussão com a sua classe sobre as figuras que compõem um cubo,
recorte a quantidade de quadrados necessários para você montar um dado.
Use fita crepe para unir as faces e montar um dado.
2. Você conseguiu montar o cubo? Será que há um outro jeito de montar um
cubo? Troque ideias com seu colega.
3. Desenhe no caderno todos os jeitos que descobriu de se montar um cubo.
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ATIVIDADE 50B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Você se lembra do cilindro?
1. Qual das figuras abaixo você usaria para montar um cilindro?

( )

( )

( )

( )

( )

2. Como ficaria o molde para montar um cilindro? Discuta com o seu colega se
há mais de um jeito. Registre abaixo todos os moldes possíveis.
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ATIVIDADE 51A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Cada um dos poliedros abaixo tem uma face destacada. Essa face é uma figura. Escreva o nome da figura plana que compõe cada uma dessas faces.
Poliedro

Nome da face
destacada
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ATIVIDADE 52A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Conheça algumas abreviaturas para unidades de medida:
g
kg
km
l
m
cm
mm
ºC
h

(grama)
(quilograma)
(quilômetro)
(litro)
(metro)
(centímetro)
(milímetro)
(grau Celsius)
(hora)

1. Leia as frases a seguir completando com os termos: grama, litro, metro, grau,
hora, dia e ano, de tal forma que as frases tenham sentido:
até
a. Fui até a padaria que fica na esquina de casa. Andei uns 100
chegar lá para comprar 200
de queijo e pegar um refrigerante de
2
.
b. Hoje o dia vai ser frio. Na televisão vi que vai fazer 12

pela manhã.

c. Fui ao aniversário de 4
do meu primo. Ele tem uma irmã que nasceu essa semana. Ela só tem 4
e acorda para mamar a cada
4
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ATIVIDADE 53A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Você e o seu grupo vão fazer algumas medições. Para isso, a professora entregou a vocês uma fita métrica. Seu grupo medirá os seguintes objetos ou pessoas:
O que foi medido

COLETÂNEA DE ATIVIDADES - 3 a SÉRIE

3a serie-coletânea de atividades.indd 199

Medida

199

12/29/09 9:03 AM

ATIVIDADE 54A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Como você já sabe, dependendo do que vamos medir, escolhemos diferentes unidades de medida. Assim, quando você mediu uma borracha ou um lápis, usou
centímetros. Já para a medida da largura da sala, foi mais adequado utilizar o
metro.
1. Então, sem usar régua ou fita métrica, tente adivinhar quanto mede:
a. A altura da porta:
b. A altura do armário:
c. A ponta do seu lápis:
d. A espessura da sua borracha:
(Não se esqueça de colocar metro (m), centímetro (cm) ou milímetro (mm).)
Agora, confira essas medidas usando a fita métrica ou a régua.
Você ficou sabendo que:
Para medir grandes comprimentos, como a distância entre cidades, utiliza-se a unidade quilômetro (km).
E que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros (m).
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ATIVIDADE 55A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Corrida de São Silvestre
Como você sabe, todo ano, no dia 31 de dezembro, acontece a já tradicional
corrida de São Silvestre. O percurso, de 15 quilômetros, se inicia e se encerra na Avenida Paulista.
Tudo começou quando o jornalista Cásper Líbero, em 1924, assistiu em Paris a uma corrida noturna em que os competidores carregavam tochas durante o trajeto. Teve então a ideia de promover esse tipo de prova em São
Paulo, e à meia-noite de 31 de dezembro de 1924 foi disputada a primeira
São Silvestre, homenageando o santo do dia. Essa prova já se repete há
quase oito décadas.
1. Veja abaixo o percurso da prova.
(Disponível em: <http://www.saosilvestre.com.br>.)
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a. Observe o local da largada. Ela ocorre em frente ao Museu de Arte de São Paulo. A chegada é em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero. Quantos quilômetros tem o percurso da São Silvestre?
b. Sabendo-se que 1 km é igual a 1.000 metros, quantos metros um atleta que
conclui a prova percorre?
c. Observe os números que estão abaixo das marcas das distâncias percorridas,
marcados em metros (m). Eles informam a altitude de cada um desses lugares
em relação ao mar. Qual é a região de maior altitude?
E a de menor altitude?
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ATIVIDADE 55B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Leia os textos abaixo e complete as informações utilizando as unidades de
medidas mais adequadas: km (quilômetro), m (metro), cm (centímetro) ou mm
(milímetro).
1. Pedro é muito alto, ele mede 1
pequeno, tinha apenas 43
2. Já caminhei 800
de onde eu moro.

e 87
, mas seu filho nasceu bem
de comprimento.

para chegar à casa de um amigo que fica a 2

3. Seu Pedro vai pregar algumas placas na sala, uma ao lado da outra, para formar um grande mural. Ele tem 3 placas que medem, respectivamente, 94 cm,
38 cm e 168 cm. A largura total do mural será, em centímetros,
cm,
em metros,
m.
Sabendo-se que 100 cm é o mesmo que 1 m, encontre as respostas para os problemas abaixo.
4. Beth quer fazer um cachecol de 1 metro. Já tricotou 30 cm.
a. Quantos centímetros ainda faltam para terminar?

b. Sua amiga Ana também está fazendo um cachecol com a mesma medida e já
fez 25 cm. Quanto falta para ela terminar?

Sabendo-se que 1 quilômetro (km) é o mesmo que 1.000 metros (m), responda às questões abaixo.
5. Um ciclista percorreu 13 km. Quantos metros ele percorreu?

6. Pense nas diferentes formas de se obter 1 km.
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ATIVIDADE 56A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Na feira, dona Maria e dona Rosa foram comprar batatas do mesmo tipo. A primeira pediu 500 gramas de batata, e dona Rosa, 1 quilo. Quem pediu maior
quantidade de batatas?
Justifique a resposta.

2. Marque no desenho abaixo como a balança indicaria as quantidades de batata
que dona Maria e dona Rosa compraram.

3. Discuta com seu colega a quantidade de batata que dona Maria precisaria comprar a mais para ter a mesma quantidade que dona Rosa comprou.

4. Você já observou uma balança de ponteiro? Quantos tracinhos há entre os números que indicam um quilo? Discuta com a classe o que significa cada um dos
tracinhos, lembrando-se também de como os números aparecem no visor das
balanças em que não há ponteiro (balanças digitais).

5. Sabendo-se que para se obter 1 quilo (kg) de qualquer produto é preciso 1.000
gramas (g), quantos gramas há em meio quilo?
6. Então pode-se afirmar que 500 g + 500 g é igual a

kg.

7. Pense agora outras formas de somar diferentes pesos em gramas para se obter
1 kg de qualquer produto.
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ATIVIDADE 56B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Mateus e Felipe trabalham empacotando produtos em diferentes estabelecimentos.
Mateus trabalha em uma fábrica de biscoitos e precisa colocar pacotes de
200 g, de 250 g e de 500 g em caixas que suportam até 20 kg.
a. Quantos pacotes de 200 g cabem nessa caixa?
b. E de 250 g?

pacotes.

pacotes.

c. E quanto aos pacotes de 500 g?

pacotes.

Registre no caderno como vocês resolveram esses cálculos.
2. Felipe trabalha empacotando produtos alimentícios em cestas básicas. Ele
dispõe de caixas que suportam pesos de 10 kg, 20 kg, 30 kg e 50 kg.
Ele precisa colocar na caixa dois pacotes de cada produto abaixo relacionado.
Produto

Peso

Produto

Peso

Arroz

5 kg

Gelatina

85 g

Farinha de trigo

1 kg

Chocolate em pó

200 g

Biscoito

250 g

Macarrão

500 g

Bolo

250 g

Molho de tomate

200 g

Feijão

1 kg

Açúcar

1 kg

a. Qual é a caixa que deverá escolher para embalar todos os produtos?

b. Registre no seu caderno a resolução desses cálculos.
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ATIVIDADE 57A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Você sabia que...
Para pesar grandes massas há uma outra unidade – a tonelada (t)?
Uma tonelada contém 1.000 kg?
Há ainda uma outra unidade – o miligrama (mg) – para medir pequenas massas?
1.000 mg é o mesmo que 1 g?

1. O que pesa mais de uma tonelada?

2. Você já observou o que compramos em miligrama? Discuta com o seu grupo.
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ATIVIDADE 58A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Registre nas linhas abaixo as discussões feitas com a sua turma sobre medidas
de capacidade.
1. O que se vende e o que se compra em litro ou mililitro.

2. Quando usamos essas medidas.

3. Quando enchemos um recipiente com um litro de água, utilizamos
copos de 200 ml ou
copos de 250 ml.
Então, chegamos à conclusão que 1 litro equivale a
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ATIVIDADE 59A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Você certamente já viu como a quantidade de ingredientes é informada na lista
de uma receita. Geralmente os produtos líquidos são indicados em números de
xícaras, colher de sopa ou copo americano. Você sabe quantos mililitros há em
cada um desses medidores? Veja a lista abaixo:
1 xícara

................................

1 copo americano
1 colher de sopa
1 colher de chá

.......................

240 ml
250 ml

..........................

15 ml

............................

5 ml

1. Agora você vai ajudar uma cozinheira a calcular a quantidade de produtos que
necessita comprar, pois ela está preparando uma festa e precisa de muitos
ingredientes, uma vez que terá de fazer comidas variadas. Algumas receitas
usam leite, suco de laranja e óleo. Ela leu as diferentes receitas e fez um levantamento da quantidade necessária de cada um desses produtos.
Produto

Xícaras

Colher de sopa

Copo americano

Leite

10

–

5

Suco de laranja

8

6

4

Óleo

5

–

–

a. Sabendo-se que algumas embalagens de leite e óleo têm capacidade de 1 litro, quantos litros de leite e óleo ela precisará comprar?
Leite

litros

Óleo

litros

b. E com relação ao suco de laranja, quanto ela precisará? Escreva a quantidade
em litros.
Suco de laranja

litros

2. A cozinheira também vai fazer uma sopa e para isso precisará colocar 3 litros
de água na panela. Se ela utilizar um copo de 200 ml, quantos copos de água
serão necessários para fazer a sopa?
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ATIVIDADE 60A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Selma foi ao supermercado comprar amaciante de roupas e encontrou uma
diversidade de embalagens e preços:

Preço: R$ 2,90

Preço: R$ 5,50

É mais vantajoso ela comprar amaciante em embalagens de 1 litro ou 2 litros?
Justifique a resposta.

2. O reservatório de combustível do carro de Daniel tem capacidade para 50 litros. Como ele fará um longo percurso, foi verificar a quantidade de combustível disponível e notou que tinha 1/2 tanque.
a. Quantos litros de gasolina havia no reservatório?

3. Daniel resolveu passar no posto de gasolina para abastecer, mas percebeu
que só tinha dinheiro para colocar 1/4 da capacidade do reservatório.
a. Quantos litros foram acrescentados?
b. Quanto de gasolina há no reservatório agora?
c. Ele conseguiu encher o tanque?
Para fazer esses cálculos, lembre-se de que:
1 litro é igual a 1.000 ml.
Portanto:
1/2 litro é igual a
1/4 de litro é igual a
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ATIVIDADE 61A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Você já viu essa imagem? Onde? Que informações ela traz? Discuta com seus
amigos.

(Fonte: Folha de S.Paulo, 16 dez. 2007.)

2. Registre as descobertas que você e seus colegas fizeram sobre as informações contidas nessa imagem.

3. Para quem essas informações podem ser úteis?
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ATIVIDADE 61B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Analisando as informações do mapa de previsão do tempo
1. Observe novamente o mapa de São Paulo da Atividade 61A. Nele há informações sobre a previsão do tempo e da temperatura em algumas cidades do estado. Como pode ser observado, há dois números que indicam a previsão: da
temperatura mínima e da temperatura máxima.
Segundo a previsão do dia 16/12/2007:
a. Em qual cidade fez mais calor (observando a temperatura máxima)?
Quantos graus fez nessa cidade?
b. Onde fez mais frio (observando a temperatura mínima)?
Quantos graus fez na cidade mais fria?
c. Qual foi a temperatura mínima e a máxima na cidade de São Paulo?
Mínima

Máxima

Qual foi a variação de temperatura nesse dia?
O que é importante observar:
No mapa apresentado, há um destaque da previsão do tempo e temperatura no município de São Paulo.
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ATIVIDADE 61C
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

A temperatura do ar é medida utilizando-se termômetros como as ilustrações
abaixo.

No Brasil e na maioria dos países do mundo, a unidade-padrão é o grau Celsius,
que tem como símbolo (ºC) em homenagem ao cientista Anders Celsius. Também
usamos a palavra centígrados; por exemplo, para 34 ºC podemos dizer 34 graus
Celsius ou centígrados.

Analisando as condições de tempo e temperatura
1. De manhã, antes de sair de casa, Pedro ouviu no rádio que, naquele momento, a temperatura era de 13 ºC, mas que ao longo do dia a máxima chegaria
aos 30 ºC com chuva ao final da tarde. Como Pedro deve sair de casa para
enfrentar essas variações de tempo e temperatura?

2. Já em uma outra cidade, a temperatura de uma tarde está em 27 graus Celsius. Por causa de uma frente fria, a previsão para a noite é de que a temperatura vá diminuir 4 ºC. Que temperatura os termômetros marcarão à noite?
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ATIVIDADE 63A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Com a leitura do texto “A história do tempo”, você ficou sabendo como surgiram
os calendários. Hoje você irá observar como o nosso calendário é organizado.
a. Quantos meses tem o ano?
b. Observe os números de dias de cada mês. Quais os meses que têm 30 dias?

c. E quais têm 31 dias?

d. Veja que há um mês do ano que não tem 30 nem 31 dias. Qual é esse mês?

e. Em que mês é o seu aniversário?
2. Observe agora como cada mês é organizado.
a. Quantos dias tem uma semana?
b. Quais são os dias da semana?

c. Qual é o dia da semana que a sua turma tem aulas:
d. Na sala de informática?
e. Na sala de leitura?
f. Quantas semanas, em média, tem em um mês?
g. Calcule quantas semanas tem um ano.
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ATIVIDADE 63B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Na atividade anterior, você ficou sabendo que um mês tem aproximadamente
4 semanas, e o ano inteiro, 52 semanas. Então responda:
a. João ficou 14 dias no Rio de Janeiro. Quantas semanas ele ficou naquela cidade?

b. No começo de janeiro, vi no calendário que faltavam 12 semanas para o aniversário de Joana. Então, o aniversário dela é no mês de

c. Quantos meses, a partir de abril, faltam para chegar o Natal? Quantas semanas são, aproximadamente?

d. Como calcular quantos dias há em 12 semanas sem ter que contar dia por
dia?
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ATIVIDADE 63C
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Dia, mês, ano... E o tempo passa...
Como você ficou sabendo, a divisão do tempo em anos e meses foi criação do
homem para organizar suas atividades cotidianas. Por exemplo, como saber o
melhor tempo de plantio? Para isso, nossos ancestrais observaram o céu, a posição do Sol e outras estrelas, da Lua e da Terra. Determinou-se dessa forma que:
 O dia é o intervalo para que a Terra complete uma volta em torno do seu eixo,
que em horas equivale a 24 horas.
 A semana é o período de cada fase da Lua.
 O mês – intervalo de 30 a 31 dias – está relacionado com a volta que a Lua
completa em torno da Terra.
 E o ano, ou 365 dias, aproximadamente, é o tempo que a Terra demora para
dar uma volta completa em torno do Sol.
1. Com base nas informações acima, complete:
a. 1 dia = 24 horas / 1 mês =
b. 1 ano =

dias,
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ATIVIDADE 64A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Que horas são?
1. Como você informaria, por escrito, esses horários às pessoas?

2. Veja a rotina de aula de Rodrigo numa segunda-feira.
7h05 – 7h50
7h50 – 8h35
8h35 – 9h20
9h20 – 9h35
9h35 – 10h35
10h35 – 11h20
11h20 – 12h05

Atividades de Língua Portuguesa
Atividades de Ciências
Sala de Leitura
Recreio
Atividades de Matemática
Informática
Oficina de Arte

Agora responda:
a. Quanto tempo Rodrigo permanece na escola?
b. Quantos minutos Rodrigo e sua classe ficam:
No recreio?
Na sala de leitura?
Na sala de informática?
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ATIVIDADE 65A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Ajude Paulinho a escolher o lanche
1. Paulinho e sua turma da 3a série foram a uma excursão em um parque. Paulinho tem R$ 5,00 para comprar seu lanche. Na lanchonete observou os seguintes preços:

Lanchonete Sanduba’s
Refrigerante . . . . . . . . . . . .R $ 1,80
Salgados . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 1,25
Hot-dog . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 1,50
Misto-quente . . . . . . . . . . . R$ 2,00
a. Ele decidiu que quer comprar 1 refrigerante, 1 misto-quente e 1 salgado. Ele
poderá comprar esses itens com o dinheiro que tem?

b. Quais itens da tabela você sugeriria que ele comprasse com o dinheiro que tem?

c. Nesse caso, o total é R$ 5,00 exatamente ou sobra dinheiro?

d. Se sim, quanto sobra?
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ATIVIDADE 65B
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Resolva estes problemas no seu caderno.
Problemas sobre troco
1. Gabriel trabalha em um supermercado como empacotador e ajuda as pessoas
a levarem suas compras até o carro. Ele ganha algumas gorjetas. Ao entrar no
serviço de manhã, observou que tinha R$ 2,55. No final da tarde, ao conferir o
dinheiro, verificou que tinha R$ 11,75. Quanto ele ganhou de gorjetas nesse dia?
2. Maria foi à padaria e gastou R$ 1,05 com pãezinhos e R$ 1,30 com um litro de
leite. Ela pagou com uma nota de R$ 10,00. Quanto recebeu de troco?
3. O preço de um pacote de pipoca é R$ 0,50. Um pipoqueiro vendeu 40 pacotes de
pipoca. Qual o valor arrecadado com as vendas das pipocas?
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ATIVIDADE 65C
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Pagando em prestações
Muitas vezes, quando se compra algum produto e não temos o dinheiro para pagar à vista, ou seja, no ato da compra, há a alternativa de dividir o valor em parcelas, ou seja, pagar em prestações. Você já viu algum adulto pagando as compras
dessa forma?
1. Bernadete comprou uma geladeira por R$ 1.890,00. Pagou metade à vista e o
restante em cinco parcelas iguais (cinco prestações). Ajude-a a calcular o valor de
cada prestação.
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ATIVIDADE 65D
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Você certamente já deve ter visto alguém fazendo pagamentos utilizando-se de
cheques. Converse com seus colegas e seu professor sobre os cheques e como
as pessoas os utilizam.
Silvana fez compras no supermercado e, quando chegou ao caixa, viu que o total
a pagar era de R$ 75,30. Como não tinha esse dinheiro disponível, resolveu pagar o valor com um cheque. Veja como ela preencheu:

1. Agora é com você. Ajude Silvana a preencher outros cheques que precisará pagar
aos diversos estabelecimentos comerciais.
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ATIVIDADE 65E
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Seu Lucas é dono de uma mercearia e recebe diariamente pagamentos em cheques. Ele precisa ir ao banco trocar dois dos vários cheques que recebeu, pois
está sem nenhuma cédula ou moeda no caixa da sua loja.
Por quais notas ou moedas ele pode trocar os seguintes cheques:
126,00
Cento e vinte e seis reais

259,90
Duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos

2. Para facilitar o troco, seu Lucas quer trocar algumas notas de reais por moedas.
Quantas moedas vai receber ao efetuar as seguintes trocas:
a. 20 reais por moedas de 50 centavos

b. 20 reais por moedas de 10 centavos
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ATIVIDADE 66A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

Folha de registro
1. Seu grupo vai descobrir quanto de alambrado precisaria ser comprado se fosse necessário cercar a quadra de nossa escola.
Anote o registro e as medidas que os grupos acharam mais interessantes.
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ATIVIDADE 67A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Na aula anterior, você ficou sabendo que o comprimento do contorno ou da
borda de uma quadra ou um terreno se chama perímetro. Também aprendeu
que o perímetro da quadra da sua escola é de
metros.
2. Agora você vai ajudar Valdemar, morador de um sítio que tem vários espaços
que precisam ser cercados. Observe a forma aproximada de cada um desses
espaços e calcule o comprimento de arame farpado necessário.
8m

8m

5m

8m

8m

8m

12 m

6m
5m

5m

5m

5m
5m

6m

6m

6m

6m
6m

3. Compare os resultados com um colega. Veja se há diferenças, e, se houver,
tentem descobrir por que isso ocorreu.
4. Qual é a operação que você usou para calcular os perímetros?

5. Foi o mesmo cálculo usado pelo seu colega?
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ATIVIDADE 68A
NOME ___________________________________________ DATA _____ / _____ / _____

1. Construa duas figuras diferentes com 16 cm de perímetro cada uma. Utilize a malha quadriculada abaixo, supondo que cada quadrado corresponde a 1 cm.

2. Compare com seus colegas e responda:
a. Alguém encontrou alguma figura igual à sua?
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b. Desenhe neste espaço duas figuras diferentes das suas, encontradas por seus
colegas.

3. O que você pode concluir?
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