
                           

                                      CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

                                   23/03/2020 À 27/03/2020 

                                             PROFESSOR: ALEXANDRE GONÇALVES 

 

ALUNOS LEIAM ATENTAMENTE AS ATIVIDADES ABAIXO QUE DEVERÃO SER REALIZADAS ENQUANTO ESTIVEREM 

EM CASA. AS ATIVIDADES SERÃO COMO UMA FIXAÇÃO DOS CONTEÚDOS FAÇA COM ATENÇÃO! 

 

LEMBRETES: 

 TERMINAR A ELABORAÇÃO DA MODALIADADE AVALIATIVA DE HISTÓRIA – LINHA DO TEMPO. 

 

SEGUNDA-FEIRA (DIA 23/03): PORTUGUÊS E INFORMÁTICA 

 
OBS: AS ATIVIDADES PODERÃO SER IMPRESSAS OU SEREM COPIADAS EM FOLHAS 
MONOBLOCOS, AO RETORANAR AS AULAS, ORGANIZAREMOS ESSAS ATIVIDADES DA 
MELHOR FORMA POSSÍVEL. 

 
01- Leia o texto abaixo com atenção e depois responda às questões que se seguem: 

O VÔ MAURÍCIO E OS LIVROS 

                                                            Autor Desconhecido 

 Eu tinha sete anos e estava na segunda série. Era início de inverno e fazia muito frio em Porto 

Alegre. Meus pais tinham feito uma reforma na nossa casa e construído uma espécie de mezanino – 

uma sala suspensa, formando a metade de um segundo andar, do meio até o fim da garagem. 

 Era uma quarta-feira. Como é que eu sei? Porque o vô Maurício e a vó Luisa iam jantar 

conosco todas as quartas-feiras. Sempre levavam presentes. 

 Nesse dia, meu avô levou algo especial. Era um pacote pequeno, em forma de retângulo. 

Achei que fosse algum jogo. Rasguei o papel de qualquer jeito, para ver logo o que era. E fiquei com 

cara de bobo e dei um sorriso amarelo. Disse um “obrigado” meio chocho, fingindo que tinha 

gostado. Era um livro. 

 A capa trazia o desenho de um menino com uma bicicleta daquelas bem antigas, que têm  a 

roda da frente enorme e a de trás pequenininha. O nome do livro era Jim e a bicicleta. 

 Àquela altura eu já sabia ler, mas nunca tinha lido uma história grande assim sozinho, do 

começo ao fim. Dava até um pouco de medo. Mas, para o meu avô não ficar chateado e também 

porque, no fundo, eu estava com uma pontinha de curiosidade, resolvi começar a ler o livro depois 

do jantar. 

 Subi para o mezanino, deitei numas almofadas gostosas que minha mãe tinha feito e comecei 

a leitura. Comecei e não parei mais. Minha irmã foi me convidar para brincar e  eu não quis. Ia 

passar um programa bom na televisão, mas também não me deu vontade de ver. Só parei de ler 

quando já tinha passado bastante da minha hora de ir para cama e meus avós me chamaram para 

se despedir. 

 No dia seguinte, eu não via a hora de chegar em casa e continuar as aventuras do Jim. O livro 

era um pouco esquisito, porque era feito em Portugal, e lá eles falam e escrevem diferente de nós. 



Esquisito ou não, eu só queria saber do Jim. Meu avô teve de me trazer mais um livro da série na 

semana seguinte. E outro na seguinte, e assim por diante, até completar a coleção. 

 Nunca mais vi esses livros depois que fiquei grande. Talvez se eu os visse agora não ia 

entender porque gostei tanto. Mas de todos os livros que já li na vida, nenhum foi mais importante do 

que Jim e a bicicleta. Gostei mais de outros, até, mas nenhum foi tão importante. Porque foi o que 

me fez descobrir, por mim mesmo, o que era essa coisa estranha que os adultos ao meu redor 

estavam sempre fazendo sem que ninguém mandasse: ler um livro. 

02- No início da história, o narrador diz: “Eu tinha sete anos e estava na segunda série. No final  diz “ 

Nunca mais vi esses livros depois que fiquei grande.” 

O narrador da história é um menino ou um adulto? Que palavras justificam sua resposta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

03- Por que no início, o menino não gostou do presente dado por seu avô? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

04- Como o menino disfarçou a decepção com o presente dado pelo avô? Por que o menino fingiu 

que havia gostado do presente? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

05- Dois motivos levaram o  menino a começar a ler o livro. Quais foram? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

06- Ordene os fatos abaixo na ordem que aparecem no texto: 

(  ) O presente especial em forma de retângulo que  o menino ganhou. 

(  ) A despedida dos avós. 

(  ) A coleção sobre aventuras do Jim, as série Memórias e História. 

(  ) Início do inverno em Porto Alegre 

(  ) A descoberta do menino sobre o porquê dos adultos estarem sempre lendo um livro. 

 

07- Complete  com informações do texto: 

a- Idade do narrador:________________     Série que cursava:___________ 

b- Local onde morava:____________________________________________________ 

c- Estação do ano que o fato acontece:_______________________________________ 



d- Nome dos avós:________________________________________________________ 

e- Mezanino é :__________________________________________________________ 

f- Dia da semana que o narrador recebia a visita dos avós:_______________________ 

g- Título do livro que ele ganhou:____________________________________________ 

 

08- Reescreva as frases abaixo, trocando as palavras grifadas por outras com sentido semelhante. 

 a- Disse um “obrigado” meio chocho. 

________________________________________________________________________________ 

b- O livro era um pouco esquisito. 

________________________________________________________________________________ 

c- Nesse dia, meu avô levou algo especial. 

______________________________________________________________________________ 

 
 

 
INFORMÁTICA 

 

CONTEÚDOS: 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS E BIODIVERSIDADE. 

 

https://www.portal-energia.com/fontes-de-energia/ 
https://www.portal-energia.com/fontes-de-energia/ 

https://www.youtube.com/watch?v=83SlmJj5bXw 

https://www.youtube.com/watch?v=MvOMA-gl44o 

ATIVIDADES: 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=9125 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=1534 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.portal-energia.com/fontes-de-energia/
https://www.portal-energia.com/fontes-de-energia/
https://www.youtube.com/watch?v=83SlmJj5bXw
https://www.youtube.com/watch?v=MvOMA-gl44o
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=9125
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=1534


 
TERÇA-FEIRA (DIA 24/03): MATEMÁTICA, PORTUGUÊS E CIÊNCIAS 

MATEMÁTICA 
 

 DESAFIANDO VOCÊ!! 
 

01. Observe a tirinha abaixo: 

 

  Agora resolva: 

 

a) Mônica resolveu dar um vestido a sua mãe, andou por várias lojas e levou Magali para lhe 

ajudar na escolha do melhor vestido, quando entraram em uma loja, Mônica ficou 

apaixonada num vestido vermelho mais não tinha todo o dinheiro, o vestido custava R$ 

186,00 reais, Mônica deu de entrada R$ 36,00 reais e dividiu o restante em 3 vezes iguais . 

Quanto Mônica irá pagar? 

 

 

b) Estava chegando o aniversário da Mônica, então Cebolinha e Cascão juntaram seu dinheiro 

e obtiveram o valor de R$ 286,00 e foram comprar um presente. Decidiram comprar um 

bichinho de pelúcia, porém, o preço do bichinho era R$ 350,00 então resolveram guardar o 

dinheiro que tinham e dividiram em duas vezes iguais. Quanto Cebolinha e Cascão irão 

pagar em cada prestação? 

 

2) Marcela e Antonio fizeram uma receita de bolo de chocolate que ficou uma delícia, todos os 

seus colegas adoraram, então perguntaram como fariam se decidissem aumentar a receita, 

Marcela e Antonio não sabiam responder então começaram a praticar com as bolinhas que 

cada um tinha. Será que você consegue ajudá-los?  

Números Dobro Triplo Quádruplo Quíntuplo 

15     

36     

52     

98     

125     

 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 

               Ler é criar asas a imaginação, sem contar no conhecimento e entusiasmo em que a 

leitura nos permite. Leia o texto a seguir com bastante atenção e faça o que se pede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM VOCÊ! 

 

a) A história que você leu, fala que Noé, ao construir a arca teve um grande problema. Que problema foi 

esse? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

b) Você concorda com a atitude dos animais? Justifique. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

c) Se você fosse Noé, qual animal você não colocaria na arca? Por quê?  



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

CIÊNCIAS 

 

               Os recursos naturais são inúmeros e podem variar e até mesmo desaparecer, dentre 

eles destacamos a água que é um recurso indispensável à vida de todo o Planeta Terra, pois 

sem ela nenhum ser vivo resistiria. Conhecendo o assunto, responda as questões a seguir: 

a) O que são recursos naturais? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) Defina recurso renovável e de três exemplos. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) Você sabe que existem recursos que se acabarem não existe outra solução a não ser 

desaparecer. Dê exemplos desses recursos. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

PARA ENTENDER MELHOR!! 

 Acessar o  PORTAL MODERNA COMPARTILHA. 

 LMS – BIBLIOTECA – Assistir ao vídeo explicativo “COMPREENDENDO RECURSOS 

NATURAIS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUARTA-FEIRA (DIA 25/03): GEOGRAFIA, MATEMÁTICA, INGLÊS E EDUCAÇÂO 

FÍSICA 

 
GEOGRAFIA 

 Sabemos que o nosso planeta é imenso e muito importante para todos os cidadãos.  Para que ele 

continue assim, devemos nos conscientizar e preservá-lo sempre!! Coloque em prática tudo o que 

aprendemos em nossos estudos!! 

        Leia o poema e registre: 

            Rodopiando eu vou 

A Terra rodopia, rodopia;  

me levando também. 

Girando, dando voltas sobre si mesma,  

 acontecendo o movimento de rotação. 

Rodopiando pelo mundo com a Terra, 

eu giro sem parar . 

Rodopiando mais além, eu giro em torno do Sol. 

 Acontecendo o movimento de translação. 

No embalo do gira, gira, vou passando no rodopiar 

das plantas, nesse imenso espaço, 

em movimentos, sem parar.  

                  (CLÉLIA MÁRCIA) 

 

INTERPRETANDO!! 

a) Qual o nome do nosso planeta? 

__________________________________________________________________________________ 

b) A qual movimento se refere à segunda estrofe?  

(   ) rotação                       (   ) translação 

 Explique como acontece esse movimento:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

c) A qual movimento se refere à quinta estrofe?  

(   ) rotação               (   ) translação 

 

 Explique como acontece esse movimento:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 



APRENDENDO MAIS! 

                                      OS MOVIMENTOS DO PLANETA TERRA 

              Como todos os corpos do Universo, a Terra também não está parada. Ela realiza inúmeros 
movimentos. Os dois movimentos principais do nosso planeta são o de rotação e o de translação, 
cujos efeitos sentimos no cotidiano. 

ROTAÇÃO 

O movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor de si mesmo, ou seja, ao 
redor do seu próprio eixo. Esse movimento se faz no sentido anti-horário, e tem duração aproximada 
de 24 horas. Graças ao movimento de rotação, a luz solar vai progressivamente iluminando 
diferentes áreas, do que resulta a sucessão de dias e noites nos diversos pontos da superfície 
terrestre. 

TRANSLAÇÃO 

O movimento de translação é aquele que a Terra realiza ao redor do Sol junto com os outros 
planetas. Em seu movimento de translação, a Terra percorre um caminho - ou órbita, e o tempo 
necessário para completar uma volta é de 365 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

     Através de nossos estudos e realização de atividades você pode comprovar que 

multiplicação é a ideia de adicionar quantidades iguais e que a ideia de repartir em partes 

iguais chamamos de divisão. Leia as situações, se preciso releia, faça os cálculos e escreva a 

resposta correta. 

 

1- Quantas são as crianças?Complete.  

 

a) ___+ ___ + ___ + ___ + ___ = ___ 
ou ______x ______ = ______ 

 

b) ___+ ___+ ___+ ___ + ___+ ___ + ___ + ___= 
___ 

ou ______x ______ = ______ 

 



2- Quantos botões há na cartela? Complete, usando duas maneiras diferentes de calcular.  
 

a) _____ + ______ + ______ + _____ = ______  
ou ______x ______ = ______ 

 

b) ____ + ____ + ____+ _____ + ____+ ____ = ______  
ou ______x ______ = ______ 

 

 

3- Uma excursão utilizou 8 ônibus. Em cada ônibus viajaram 44 pessoas. Quantas pessoas viajaram 
nessa excursão? 
 

 

 

 

 

 

4- No quadro, cada   representa 1250 casas construídas em diversos bairros de uma cidade: 

 
 

 

 

a) Construa operações e encontre o número de casas construídas em cada bairro. 
 
 

Bairro A Bairro B Bairro C Bairro D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLÊS 
 

1) Escreva o nome dos instrumentos abaixo em inglês: 

a) Violão  

b) Bateria  

c) Faluta 

d) Violino  

 

 

2) Forme 03 frases usando alguns dos pronomes pessoais que estudamos. ( I, You, HE, She, It, 

We, They). 

 

 

3) Estudamos que instrumentos são separados por família (Percussion, Brass, Strings, conductor).  

Classifique os instrumentos abaixo em suas respectivas famílias.  

 

a) Xylophone 

b) Saxophone 

c) Piano  

d) Violin 

e) Flute 

f) Trumpet 

g) Drums 

h) Guitar 

 

 

4) Explique quando usamos cada forma do verbo to be ( AM, IS, ARE)  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

                     Acessar o PORTAL  MODERNA COMPARTILHA. 

                         LMS – FÓRUM –  “FALANDO  SAÚDE”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUINTA-FEIRA (DIA 26/03): HISTÓRIA, CIÊNCIAS, ENSINO RELIGIOSO E 

EDUCAÇÂO FÍSICA 

HISTÓRIA 

 

CONTEÚDO: 
CONTEÚDO MATERIAL E IMATERIAL 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CIÊNCIAS 
 

          A água é um recurso natural extremamente importante para todos os seres vivos e está 

presente em diversos ambientes de nosso planeta. È possível encontrar a água em três estados 

físicos – Sólido, Líquido e Gasoso. Sabendo disso cite como encontramos a água nos estados: 

         A água passa por mudanças quando encontrada em alguns estados físicos, observe os 

nomes abaixo e relacione as mudanças de estado físico da água de forma adequada:  

 

  ( A )  Sólido                                            (    ) Água evaporada            (    ) cubos de gelo 

 

 ( B )  Líquido                                            (    ) Água congelada            (    ) ferver a água  

 

 ( C )  Gasoso                                            (    )  Água de rios, mares e outros    

 

         Utilizamos a água em diversos momentos do nosso dia: ao acordar, lavar as louças, tomar 

banho, enfim, em vários intervalos de tempo. Mas ela está se tornando escassa na natureza, diga 

como podemos preservar esse recurso tão essencial a vida para que ele não acabe:  

 

 Acessar o PORTAL MODERNA 

COMPARTILHA. 

 

 LMS – BIBLIOTECA – Assistir ao 

vídeo explicativo “ CULTURA 

MATERIAL E IMATERIAL. 

 

 LIVRO DIGITAL – páginas 128 até 

131. 

 

 



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

                                 PARA ENTENDER MELHOR!! 

 Acessar o  PORTAL MODERNA COMPARTILHA. 

 LMS – FÓRUM  – A ÁGUA EM NOSSO PLANETA. 

 

ENSINO RELIGIOSO 

 
 O meu próximo não é somente a nossa família e vizinhos, mas sim todas as pessoas. Devemos 

amar e respeitar o nosso próximo, pois Jesus nos ensina que o amor aproxima as pessoas. 

 Com base nos estudos realizados sobre a Campanha da Fraternidade 2020, elabore uma tirinha 

demonstrando esse amor e cuidado com o próximo. 

   

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 Acessar o PORTAL MODERNA COMPARTILHA. 

 LMS – FÓRUM –    

 

 

 

 



SEXTA-FEIRA (DIA 27/03): PORTUGUÊS, CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E 

ARTE 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  

 
Um mosquito que está dominando o país 

O mosquitinho que conhecíamos antigamente mudou, o Aedes Aegypti está mais veloz, 

mais forte, mais poderoso, mais perigoso, mais temido e, além disso, agora transmite várias 

doenças. Os noticiários não param de nos mostrar situações envolvendo o famoso mosquito da 

dengue.  

Segundo o Ministério da Saúde, 1,5 milhões de pessoas registraram casos de dengue no Brasil 

em 2015. O calorão e as chuvas colaboram para o desenvolvimento do mosquito e muitas pessoas 

ainda não se deram conta do problema. O ministério da Saúde informou que em apenas 5 semanas do 

ano de 2016 já foram registrados em diversos hospitais do país mais de 180 mil casos de dengue, além 

de Zika e Chikungunha.  

A situação é tão séria que o país inteiro entrou na luta para tentar erradicar o mosquito; vários 

setores públicos e privados buscam soluções como: vacinas, mudanças genéticas, campanhas, visita 

as casas, carros fumacê, entre outros, até mesmo as propagandas são mais constantes e mais diretas 

á população, pois dizem “O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também”, “Não 

podemos deixar um mosquito vencer uma nação”, “Se o mosquito da dengue pode matar, ele 

não pode nascer”... Neste ano, o Espírito Santo já registrou 21.518 casos de dengue. De acordo com 

o infectologista Lauro Ferreira da Silva Pinto, é notório nos consultórios o aumento de atendimentos a 

pacientes com dengue. Números do Ministério da Saúde apontam que estado já possui o terceiro lugar 

no ranking nacional de casos de dengue.  

Para eliminar o mosquito e não sofrer com as doenças é preciso mais empenho de todos, só 
assim o país terá sucesso na luta contra o Aedes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       Fonte:  www.g1.com.br 

  

 
 

 

 

 

http://www.g1.com.br/
http://www.g1.com.br/
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fbemestar%2Fnoticia%2F2016%2F01%2Fdengue-chega-159-milhao-de-casos-no-brasil-em-2015-em-balanco-parcial.html%3Futm_source%3Dpinterest%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&media=http%3A%2F%2Fs2.glbimg.com%2FB5Sdgni4VJG9DNAwCAA_DTXdinE%3D%2F1200x630%2Fs.glbimg.com%2Fjo%2Fg1%2Ff%2Foriginal%2F2015%2F12%2F16%2Fdengue.png&description=Dengue%20chega%20a%201%2C59%20milh%C3%A3o%20de%20casos%20no%20Brasil%20em%202015%20em%20balan%C3%A7o%20parcial
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fbemestar%2Fnoticia%2F2016%2F01%2Fdengue-chega-159-milhao-de-casos-no-brasil-em-2015-em-balanco-parcial.html%3Futm_source%3Dpinterest%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&media=http%3A%2F%2Fs2.glbimg.com%2FB5Sdgni4VJG9DNAwCAA_DTXdinE%3D%2F1200x630%2Fs.glbimg.com%2Fjo%2Fg1%2Ff%2Foriginal%2F2015%2F12%2F16%2Fdengue.png&description=Dengue%20chega%20a%201%2C59%20milh%C3%A3o%20de%20casos%20no%20Brasil%20em%202015%20em%20balan%C3%A7o%20parcial


 

Interpretando: 

01) De acordo com as informações dos textos, responda:  

a) O objetivo do texto, referente à sua leitura, refere-se há: 

 

(    ) Informar ao leitor sobre a situação da dengue no País. 

(    ) Contar a história do mosquito Aedes Aegypti. 

(    ) Relatar sobre os sintomas da Zika e chikungunha. 

 

b) Segundo o texto o que o país tem feito para erradicar o mosquito?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c) Apesar de tantas informações, casos de dengue continuam a crescer pelo Brasil. Em sua opinião, por que 

a cada dia o mosquito ganha mais força e faz mais vítimas?  

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

d) Porque, segundo o texto, o mosquito está mais poderoso e temido? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

02. Observe o gráfico abaixo e responda corretamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) Segundo o as informações do gráfico acima, qual região brasileira apresentou a maior falha no 
combate ao mosquito? 

______________________________________________________________________________ 

b) Qual a diferença das regiões norte e sul entre os anos de 2014 e 2015? 

______________________________________________________________________________ 

c) Quantas pessoas ao todo foram vitimas do mosquito nas cidades com maior índice da doença? 

______________________________________________________________________________ 

d) Que região conseguiu ter o menor número de casos? 

______________________________________________________________________________ 
 

MATEMÁTICA 
 

       Utilizando as quatro operações da matemática, resolva as atividades propostas. 
 
 

1- Leia as afirmações e, levando em conta os valore numéricos, marque V para 
verdadeiras e F para as falsas. Não se esquaça dos cálculos. 

 
(    ) João disse que, dos 365 dias do ano, estaria em Colatina  por 318 dias, porque nos 
outros 47 estaria estudando na Inglaterra. 
 
(    ) Marcela tem uma coleção com 64 figurinhas da copa. Paula tem o triplo de figurinhas de 
Marcela. Juntas elas têm256 figurinhas. 
 
 (   ) Na cantina da foram  vendidos em janeiro, 1378 salgadinhos. Em fevereiro foram 

vendidos a   metade de janeiro. Então, em fevereiro foram vendidos 689salgadinhos. 

 

(     ) O triplo da idade de Tiara  é 78 anos. A idade de Tiara é 26. 
 

(     ) João e Paulo têm juntos 51 cadernos. João têm 3 cadernos a mais que Paulo. Então, 
cada um tem 24 cadernos 
 
 

CÁLCULOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



02.Associe as parcelas da forma que achar mais conveniente, encontre o resultado correto e 
 escreva qual propriedade você utilisou: 
 
a) 245 + 129 + 83  =______________Propiedade =____________________. 

b) 12 835 + 1 250 + 0 =___________ Propiedade =____________________. 

c) 84 + 321 = 321 + 84 = _________ Propiedade =____________________. 

d) 988 + 233 + 22 = ______________ Propiedade =____________________. 

 
03. Marque a alternativa que corresponde ao verdadeiro resultado da multiplicação do 

número 

 2 366: 

 

A) Por 14: 

 

B) Por 20: 

 

C) Por 4: 

 

D) Por 5: 

 
 
 
04. Qual  o resultado que corresponde ao resultado da divisão do número 8 486: 

 

A) Por 12: 

 

B) Por 9 : 

            

C )Por 8 : 

 

D) Por 10: 

 

 

Ciências 

Acessar o livro digital e ler o capítulo “Recursos naturais e consumo consciente”  e 

responder as atividades numa folha à parte ate a página 17. 

 

 Acessar o PORTAL MODERNA COMPARTILHA. 

 LMS – FÓRUM – DESPERDÍCIO DOS RECUSRSOS NATURAIS/ CONSUMO      
CONSCIENTE. 

 

 

 

CÁLCULOS: 

CÁLCULOS: 



 

 

ARTE 

 

 


