
Escola Municipal ________________________________________________ 
 
Anápolis, ___________ de maio de 2010. 
 
Aluno (a): ______________________________________________________ 
 
 

1- Leia o trecho da música: (IMPORTANTE: para o bom desempenho desta atividade você 
professor, deverá ter trabalhado o motivando antes). 
 

O que eu vou ser, quando eu crescer 
Cantora ou doutora 

Advogada ou professora 
Posso ser, posso ser cientista 

Engenheira ou jornalista 
Uma profissão vou ter quando eu crescer. 

 
a) As palavras que estão em destaques são chamadas de substantivos e aparecem no 

feminino, por quê? 
      ___________________________________________________________________ 

 
b)  Reescreva o trecho da música como se ela fosse cantada por um homem, de maneira 

que os substantivos apareçam no masculino:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

c)  Agora reescreva o trecho da música como se mais de uma pessoa estivesse cantado, 
de maneira que os substantivos fiquem no plural: Não esqueça que as demais palavras 
que aparecem na música devem sempre concordar: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Os substantivos podem pertencer aos gêneros masculino e feminino. E podem também 
serem empregados no singular e no plural. 

 
2- Os substantivos também podem ser modificados nos graus aumentativo e diminutivo. 
    Vamos completar a tabela e ver como ficam os substantivos? 

substantivo diminutivo aumentativo 
trabalho   

 canetinha  
  jornalaço 
 
3- Responda: Em sua opinião é melhor ganhar um presentinho ou um presentão? Uma 

bronquinha ou uma broncona? 
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1- Observe a palavra abaixo: 
 

TRABALHO 
 

a) Quantas letras têm esta palavra?  __________ 
b) Quantas sílabas tem esta palavra? _________ 
c) A última sílaba da palavra é formada por quantas letras? ________ 
d) Fale em voz alta a última sílaba da palavra. O som dessas letras é pronunciado de 

uma só vez ou separadamente? __________________________ 
e) Na palavra TRABALHO, a letra L junto com a letra H e O formou o som LHO. Você 

conhece outras letras que junto com o H formarão um mesmo som? Quais? 
________________________ 

 
2- Escreva as palavras abaixo acrescentando o H logo depois do N, L e o C para 

formar novas palavras: 
 

Fila  Vela  
Cama  Sono  
Bico  Mana  
mola  galo  

 
3- Você é capaz de descobrir outras palavras que duas ou mais letras formam um 

único som? Vamos tentar? Circule as sílabas onde as letras juntas formam um 
único som: 

 
TRAVESSURA – CARRUAGEM – NASCIMENTO – EXCELENTE – PESSOA –  
 
ARRUDA – CRESCER – EXCEPICIONAL – PISCINA – ARROZ – SEISCENTOS. 
 
4- Agora sente-se com o colega do lado e verifique se ele circulou a mesma sílaba que 

você. Se não, conversem e cheguem a uma resposta em comum. Aguarde a 
correção da professora: 

 
5- Ainda em dupla descubra a diferença entre as palavras: 

 
PISCAR: ________________________________________________ 
 
PISCINA: ________________________________________________ 
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1- A professora organizando os alunos para um trabalho de ciências separou a turma em 

18 meninos e 16 meninas. 
a) Quantos alunos têm na sala? _________________ 
b) No dia seguinte dois meninos faltaram, quantos alunos estavam presentes?_________  

 
2- Um professor de Educação Física selecionou 70 alunos para fazer um treinamento de 

atletismo. No dia marcado, 15 alunos faltaram. Quantos alunos foram a esse 
treinamento? 

 
3-  Um médico atendeu a 15 consultas no período da manhã e 9 consultas no período da 

tarde.  
a) Quantas consultas ele atendeu o dia todo? ___________________ 
b) Em que período do dia ele atendeu a mais consultas? ________________ 
c) Quantas consultas da manhã ele atendeu a mais que a tarde? ____________ 

 
4 - Um artesão fez 24 pulseiras, 27 colares e 23 cintos em um dia. Calcule quantas peças 

ele fez nesse dia, ao todo? E se ele produzir a mesma quantidade de peças no dia 
seguinte, quantas peças ele terá? 

 
5- Uma destas fichas não deveria estar aqui. Vamos descobrir qual é? 

 
 

 
 

6- Em qual das seguintes fichas está escrito o resultado da adição 278+127? 
 

 
 
 

7- Em quantas das subtrações seguintes o resultado é um número par? 
 
 

 
 
 

16 + 44 = 42 + 18 = 29 + 41 = 27 + 33 = 

405 415 275 395 

625 - 140 430 - 112 527 - 281 
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• Você sabia que em determinadas empresas além de se fazer uma entrevista de 
emprego e levar o Curriculum Vitae, também se faz um teste de raciocínio? São 
testes simples para se testar as habilidades do candidato. Vamos testar a nossa 
habilidade de estimativa? 

  
1- Joana vai tirar uma bola da caixinha sem olhar.  

O que tem mais chance de sair: uma bola azul ou uma bola vermelha? Por quê?  
________________________________________________________________________ 
 
2- Pedro vai lançar o dado. Se sair o número par ele ganha; Se sair o número ímpar ele 

perde. Ele tem mais chance de ganhar ou de perder? Por quê? 
________________________________________________________________________ 
 
3- Havia 8 meninos e 13 meninas na sala do 3º ano quando a professora avisou que havia 

levado um livro de historinhas para dar a um dos alunos. Ela disse que iria fechar os 
olhos e colocar o dedo sobre um nome escrito no diário de classe. Quem tem mais 
chance de ganhar o livro: um menino ou uma menina? Por quê?   

________________________________________________________________________ 
 
4- Pense rápido. Quanto devo adicionar?  
 
a) Tenho 9. Quero chegar a 19.                        c) Tenho 9. Quero chegar a 39. 
b) Tenho 9. Quero chegar a 29.                        d) Tenho 9. Quero chegar a 89. 
 
E agora? 
 
a) Tenho 19. Quero chegar a 9.                        b) Tenho 69. Quero chegar a 59. 
a) Tenho 49. Quero chegar a 9.                        a) Tenho 69. Quero chegar a 79. 
 
A quanto cheguei? 
 
a) Queria chegar a 27, mas passei 3.              b) Queria chegar a 32, mas passei 6. 
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1- A professora do 3º ano levou a turma até a feira para fazer uma pesquisa. As 
crianças perceberam que em algumas barracas as frutas eram vendidas por quilo e 
em outras barracas as frutas eram vendidas por dúzia. Um dos alunos, mais do que 
depressa, perguntou a Seu Joaquim o que é uma dúzia. E você, sabe o que é uma 
dúzia? Se a resposta for não espere que Seu Joaquim irá responder: 

 
                                            
 
 
 
                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conseguiu entender? Agora é a nossa vez de ajudar Seu Joaquim. Separe uma dúzia de 
laranjas, circulando-as, para a freguesa levar: 
 

 
 

a) Sobraram laranjas? Quantas? _________________________________________ 
b) Sobrou mais do que meia dúzia? Quantas? ______________________________ 
c) A freguesa resolveu levar mais uma dúzia, quantas laranjas ela levou? _________ 
 
2- Registre:  

Três dúzias 
 
 
 
 
 
 

Uma dúzia e meia Meia dúzia  Uma dezena mais 
uma dúzia 

DÚZIA É O TOTAL DE 12 ELEMENTOS, 
OU SEJA, 12 LARANJAS, 12 BANANAS, 
12 MAÇÃS, MAS SE O FREGUÊS 
PREFERIR POSSO VENDER MEIA DÚZIA, 
OU SEJA, APENAS 6 ELEMENTOS. 
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1- Compare as duas sequências de desenhos.  
 

 
 

a) Que produto aparece nas duas situações? _________________________________ 
b) O que muda nas duas situações? ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
c) Em que modo de fabricação é utilizado muitas máquinas? _________________ 
d) Em que modo de fabricação é utilizado processo manual? _________________ 
e) Em que modo de fabricação o produto é fabricado em grandes quantidades?  
________________________________ 
 

2- Você se lembra da história da Mariana? Ela trabalha em uma lavoura de 
cana-de-açúcar. Toda a produção é vendida para uma fábrica da cidade. Na 
fábrica, a cana-de-açúcar é transformada em açúcar. O açúcar utilizado na 
casa da Mariana vem da cidade. Esse açúcar é fabricado com a cana-de-
açúcar plantada e colhida no campo pela Mariana. 

 
a) Qual a matéria-prima utilizada para fabricar o açúcar? _______________________ 
b) Essa matéria-prima é produzida no campo ou na cidade? ____________________ 
c) E o açúcar, onde ele é fabricado? _______________________________________ 
d) Em sua opinião o processo de plantar e colher a cana-de-açúcar feito pela Mariana 

é artesanal ou industrial? Por quê?______________________________________ 
e) E o processo de fabricação do açúcar é artesanal ou industrial? Por quê? _______ 
_____________________________________________________________________ 
f) Faça uma lista de produtos que você consome que vem do campo (naturais) e de 

produtos que vem da cidade (industrializados/transformados): 
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1- Já dizia Caminha em sua carta a Portugal: “Aqui nesta terra, tudo o que se 
planta dá”. Como na história de Mariana que plantava cana-de-açúcar, 
podemos contar com o nosso solo que é rico e muito fértil. A proposta a 
seguir é de investigação e experiência. Vamos conhecer um pouco do nosso 
solo através de observação e registro. 

  
Material a ser utilizado:  Argila, areia e terra preta, filtro de café, água e feijões. Caneta 
e papel, para registrarem as observações feitas. 
 
Procedimentos 
 
Primeira etapa:   
O primeiro passo é aprender a observar. Leve os materiais e os alunos para o pátio da 
escola e observem os diferentes tipos de solo: areia, argila e terra preta. Organize os 
alunos em círculo e solicite que observem e toquem no material. Problematize com os 
alunos sobre a cor, a consistência e outras características que eles percebem nos 
solos. Após a observação, peça que registrarem por escrito as características de cada 
material.  

      
     Segunda etapa: 

Usando um filtro de café para cada amostra de solo, realize, com os alunos, a 
experiência de filtragem da água. Através da experiência de filtragem, descobrimos que 
alguns solos possuem a propriedade de permeabilidade e outros não. Qual dos solos 
permite que a água passe mais facilmente? Registre quais solos são permeáveis e 
quais são impermeáveis. 
 
Terceira etapa: 
Prepare com os alunos amostras dos solos para que sejam plantados os feijões. Os 
alunos irão acompanhar por alguns dias e registrarão o que observarem nas 
plantações de feijões em diferentes tipos de solo. Em qual desses solos a semente de 
feijão nasceu? Pelo que você observou, qual desses solos é o mais apropriado para o 
plantio? O argiloso? O humífero (terra preta)? Ou o arenoso? 
 
Quarta etapa: 
Elabore com os alunos os conceitos sobre a importância do solo, considerando as 
formas de destruição, suas conseqüências e as maneiras de evitá-las. Estimule o aluno 
a entender a importância da preservação do meio ambiente. 
 
 
 
 
 



Escola Municipal ________________________________________________ 
 
Anápolis, ___________ de maio de 2010. 
 
Aluno (a): ______________________________________________________ 

 

 
 
1- Você já ouviu alguém gritando mais ou menos assim na sua rua? 

 
No nosso bairro existem muitos trabalhadores, pessoas que atuam no comércio ou 
prestam serviços. Observe a imagem: 
 

 

Pamonhas! Pamonhas quentinhas e docinhas 
freguesa! É o carro da pamonha que está na sua 
rua... 
Pamoooooonhas, de doce, de sal e com queijo. 

Este é o bairro de Pedro. Anote nas 
linhas abaixo todos os pontos de 
comércio que aparecem na imagem: 
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 



2- Agora faça uma lista sobre os trabalhadores do seu bairro, quais os estabelecimentos 
comerciais e estabelecimentos públicos que prestam serviço no seu bairro: 

 
 

3- Agora que nossas anotações estão todas prontas vamos mapear o bairro? Represente 
com um desenho o seu bairro, os principais pontos, as principais ruas, 
estabelecimentos comerciais, ponto de ônibus, etc. No final crie uma legenda se for 
necessário: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


