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                                 ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS– 5º ANO 

1- Em uma gincana da escola, os alunos deveriam recolher latinhas de alumínio para cumprir o 

desafio da semana. A turma ganhadora dessa prova recolheu 1 108 latinhas. Quantas ordens e 

classes esse número têm? 

a)1 ordem e 2 classes.  b)2 ordens e 4 classes.  c)4 ordens e 2 classes.   d)4 ordens e 4 classes. 

2- Observe no plano a indicação da localização da casa de Luísa. 

 

Saindo da casa dela, Luísa “andou” 6 unidades para cima e, em seguida, 3 unidades para a 

direita para chegar ao mercado. Qual é o par ordenado que indica a localização do mercado? 

a) (3, 2)         b) (9, 5)            c) (6, 8)          d) (8, 6) 

3- O desenho abaixo mostra a localização de Pedro em frente à escola. 

 

De acordo com a imagem, Pedro deverá entrar na primeira rua à direita, ir em frente e virar na 

primeira rua à esquerda para chegar ao(à): 

(a) Aeroporto        (b) estádio       (c) lanchonete      (d) rodoviária 



4- Lúcia comprou uma casa cujo valor, em reais, é obtido fazendo esta composição: 3 centenas 

de milhar + 80.000 +1.000 + 900 + 6 dezenas + 8 unidades. Qual foi o valor que Lúcia pagou pela 

casa? 

a) R$ 81 917,00         b) R$ 381 968,00        c) R$ 869 183,00      d) R$ 968 381,00 

5- Na aula de Matemática, Luana deve escrever um número natural de 6 algarismos com as 

seguintes características: 

• 8 unidades de milhar.  • 9 centenas.  • 1 unidade. • 5 dezenas de milhar. • 0 dezena.  • 2 

centenas de milhar. 

 Qual número Luana deve representar? 

a) 205 198.        b) 258 901.          c) 891 502.     d) 985 210. 

6- Observe os dados na tabela a seguir. Eles representam a pontuação das turmas do 5º ano em 

uma gincana da escola. 

 

Utilize os dados da tabela para completar o gráfico de barras a seguir. 

 

7- Fábio e Ricardo fizeram uma viagem de ônibus que demorou 72 horas. Podemos dizer que a 

viagem demorou 

a) 1 semana.          b) 1 mês.           c) 2 dias.         d) 3 dias. 

 

8- Rebeca passou um ano e meio morando com sua avó. Esse período equivale a 

(A) 15 meses.       (B) 18 meses.       (C) 12 meses.     (D) 24 meses. 

 

 



9- Observe abaixo a quantia que Ritinha ganhou de seu avô. 

 

Ela trocou essas moedas por cédulas. Quais cédulas ela recebeu nessa troca? 

 

10- Julia está juntando dinheiro para comprar uma geladeira e um forno elétrico. Ela já possui R$ 

658,00. Resolveu comprar o forno que custou 280,00. Quanto ainda precisa juntar para comprar 

uma geladeira que custa R$ 750,00? 

a) R$ 102,00.   b) R$ 372,00.   c) R$ 382,00.    d) R$ 470,00. 

 

11- Faltam exatamente 8 semanas para iniciarem as avaliações na E.B.M Alberto Bordin. Em 

quantos dias iniciarão essas 

avaliações? 

(A) 8               (B)  54               (C)  55      (D) 56 

 

12- Em 2014, Jonas e Roger participaram da 90ª Corrida de São Silvestre. Esta corrida acontece 

sempre no dia 31 de dezembro, com um percurso de 15.500 metros pela Avenida Paulista. Jonas 

chegou à marca de 8.000 metros e Roger conseguiu concluir todo o percurso. Quantos 

quilômetros Roger percorreu a mais que Jonas? 

A) 6.500                      (B) 7.500                (C) 13.500     (D) 23.50 

 



13- Carol está fazendo uma poupança para sua festa de aniversário. Ela já depositou R$ 48,00.  

Este mês ela depositará o dobro do que já tem, ficando, portanto com um total de: 

(A) R$ 48,00.  (B) R$ 96,00.   (C) R$ 134,00.     (D) R$ 144,00. 

 14- Marcelo comprou uma bicicleta em 8 parcelas fixas de R$ 56,00. Qual o valor total da 

bicicleta? 

(A) R$ 64,00       (B) R$ 408,00         (C) R$ 446,00     (D) R$ 448,00 

15- Observe as figuras abaixo. 

 

Considerando que cada quadradinho mede 1 cm, a figura que tem área de 24 cm² é 

(A) 1.           (B) 2.         (C) 3.         (D) 4. 

 

16- A figura representa o percurso que Flávio realizou de bicicleta, em torno de uma praça que 

tem um piso composto por quadrados, cujos lados medem 1 metro. Quantos metros Flávio 

percorre em torno da praça?  

        (A) 16            (B) 20             (C) 24              (D) 56 

 

 



17- Fábio comprou uma televisão de 46 polegadas para sua casa por R$ 2.484,00. Ele pagou em 

12 prestações iguais. Qual é o valor da prestação? 

(A) R$ 207,00       (B) R$ 212,00      (C) R$ 240,00    (D) R$ 2.344,00 

18- Na pizzaria do seu Raimundo, para fazer uma pizza à moda da casa, gasta-se R$ 14,30 com 

os ingredientes. Como a pizza é vendida por R$ 32,00, qual o lucro que a pizzaria obtém, 

considerando-se apenas a despesa com os ingredientes? 

(A) R$ 17,70       (B) R$ 22,30       (C) R$ 28,70       (D) R$ 46,30 

 

19- Num campeonato de futebol, a porcentagem de derrotas de um time foi de 25%. Como o time 

disputou 40 partidas, 

quantas ele perdeu? 

(A) 10 partidas      (B) 15 partidas       (C) 20 partidas   (D) 65 partidas 
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25- Escreva como se lê: 

a) 4/10 =_____________________________________________________ 

b) 2/5 =_____________________________________________________ 

c) 7/8 =_____________________________________________________ 

d) 5/7 =_____________________________________________________ 

e) 1/4 =____________________________________________________ 

 

26- Complete usando os símbolos < (menor que), > (maior que) ou = 

a) Dobro de 50 _____________ triplo de 30.  

b) Quádruplo de 8 ___________ quíntuplo de 6. 

c) Dobro de 6 _______________ triplo de 4. 

d) Quíntuplo de 8 ____________ quádruplo de 9. 

e) Triplo de 5 ______________ dobro de 9. 

 

 

24 



27- Para as festas juninas foram feitos 5 dúzias de salgadinhos. Já venderam 𝟐/𝟓 dos 

salgadinhos. Quantos salgadinhos foram vendidos? 

 

 

28- Veja as plantações que Matheus tem no seu sítio. Observe os canteiros e calcule o perímetro 

de cada um

Qual é a afirmativa correta? 

A) O perímetro do canteiro de couve-flor o é maior que o do canteiro de alface. 

B) O perímetro do canteiro de repolho é igual ao canteiro de couve-flor. 

C) O perímetro do canteiro de repolho é maior que o do canteiro de alface. 

D) O canteiro de repolho tem o maior perímetro. 

 

Leia o poema “Inutilidades” e responda às questões de 01 a 03: 

 

Ninguém coça as costas da cadeira. 

Ninguém chupa a manga da camisa. 

O piano jamais abana a cauda. 

Tem asa, porém não voa, a xícara. 

 

De que serve o pé da mesa se não anda? 

E a boca da calça, se não fala nunca? 

Nem sempre o botão está na sua casa. 

O dente de alho não morde coisa alguma. 

 

Ah! Se trotassem os cavalos do motor... 

Ah! Se fosse do circo o macaco do carro... 

Então a menina dos olhos comeria 

Até bolo esportivo [...]                                                                    PAES, José Paulo. 



 Vocabulário: 

 Bolo esportivo – aposta coletiva em um jogo, feita em dinheiro. 

 Trotar – cavalgar marchando; andar como os cavalos. 

 

1- O objetivo do texto é levar o leitor a perceber que as palavras 

( A ) podem ter diferentes sentidos, dependendo do contexto. 

( B ) são usadas de forma errada pelas pessoas. 

( C ) possuem um único significado. 

( D ) não têm utilidade. 

2- No poema, é possível perceber que existem dois sentidos para a palavra 

( A ) botão.    ( B ) circo.       ( C ) manga.     ( D ) piano. 

 

3- No trecho “O dente de alho não morde coisa alguma” (linha 8), o termo destacado é 

classificado como 

( A )adjetivo.     ( B ) artigo.      ( C ) numeral.      ( D ) substantivo. 

 

 

Leia a história a tirinha abaixo. 

 

4- O texto em negrito “Temos uma filha que já vai para a escola!”, no 4ºquadrinho, é 

possível perceber que 

 

(A) os pais de Mafalda estavam felizes. 

(B) os pais de Mafalda estavam assustados. 

(C) os pais de Mafalda estavam ansiosos. 

(D) os pais de Mafalda estavam irritados. 

 

 



5- Classifique as seguintes palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona. 

a) rapidamente:_________________________________________________ 

b) açúcar; ____________________________________________________ 

c) ali; ________________________________________________________ 

d) sótão; _____________________________________________________ 

e) vírus; ______________________________________________________ 

f) dinâmico; __________________________________________________ 

g) aipim; _____________________________________________________ 

h) menu; ______________________________________________________ 

i) trôpego:____________________________________________________ 

 

 6- Passe as frases abaixo para o futuro: 

a) Estamos brincando em casa. 

R: __________________________________________________________________________ 

b) Mamãe comprou um carro novo. 

R: ___________________________________________________________________________ 

c) O passeio, ao cinema foi muito legal. 

R: __________________________________________________________________________ 

d) O pintor terminou de pintar a casa no domingo. 

R: __________________________________________________________________________ 

e) Marcelo brincou muito de amarelinha. 

______________________________________________________________________________ 

 

 7- Conjugue os verbos do quadro abaixo no pretérito e no futuro: 

 

PRETÉRITO PRESENTE FUTURO 
 

 ANDO 
 

 

 COMPRO 
 

 

 FALAM 
 

 

 FAZEM 
 

 

 

 

 



 

8- Use todas as suas qualidades para realizar este caça palavras de adjetivos. 

 

9- Reescreva as frases abaixo, substituindo as palavras em destaque pelos pronomes 

adequados: 

a) Gabriel e André são muito inteligentes. Gabriel e André adoram estudar. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b) Joana e eu fomos ao cinema. Joana e eu assistimos o filme “A nova onda do 

Imperador”. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c) Pablo foi passar as férias na casa da avó. Pablo adora ir para lá. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 d) Beatriz e Ana são muito amigas. Beatriz e Ana adoram brincar juntas. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 



O CARACOL E A PITANGA 

Há dois dias, o caracol galgava lentamente o tronco da pitangueira, subindo e parando, 

parando e subindo. Quarenta e oito horas de esforço tranquilo, de caminhar filosófico. De repente, 

enquanto ele fazia mais um movimento para avançar, desceu pelo tronco, apressadamente, no 

seu passo fustigado e ágil, uma formiga-maluca, dessas que vão e vêm mais rápidas que coelho 

de desenho animado. Parou um instantinho, olhou zombeteira o caracol e disse: 

_ Volta, volta, velho! Que é que você vai fazer lá em cima? Não é tempo de pitanga. 

_ Vou indo, vou indo – respondeu calmamente o caracol. 

_ Quando eu chegar lá em cima, vai ser tempo de pitanga. 

                                                                                              (Millôr Fernandes. Fábulas Fabulosas.) 

VOCABULÁRIO: 

galgava: subia                      filosófico: pensativo                   fustigado: sofrido 

ágil: rápido                                              zombeteira: debochada, crítica 

De acordo com o texto, marque com X a resposta certa em cada questão: 

10- Os personagens do texto são: 

A (  ) o caracol e a pitangueira. 

B (  ) o caracol e a formiga-maluca. 

C (  ) a formiga maluca e a pitangueira. 

D (  ) o caracol, a formiga-maluca e a pitangueira. 

 

11- O tempo que o caracol gastou de esforço tranquilo, de andar filosófico foi: 

A ( ) um dia                B ( ) dois dias             C ( ) três dias          D ( ) quatro dias 

 

12- A formiga-maluca falou para o caracol voltar porquê: 

A ( ) A pitanga estava verde.                   B ( ) A pitanga estava podre. 

C ( ) Não era tempo de pitanga.              D ( ) A pitanga estava com bicho. 

 

13- NÃO é uma característica da formiga: 

A ( ) ágil        B ( ) pensativa      C ( ) apressada         D ( ) zombeteira 

 

 

 

 

 

 



 

Leia o texto: 

A chata ou as baratas 

          Esta noite tive um sonho.  Sonhei que os cachorros, gatos, peixes, pássaros, moscas, 

baratas, todos, tinham a voz ardida da minha irmã mais nova, a Andréia. 

          No sonho, todos os bichos começaram a se manifestar ao mesmo tempo:  o cachorro latia, 

o gato miava, as moscas zumbiam, as baratas corriam e os peixes nadavam.  Eu queria fugir, 

mas as pernas não me obedeciam.  Foi quando as baratas descontroladas e cegas começaram a 

subir em meus pés descalços... Ai! 

          Abri a boca para gritar, apavorado, mas a voz não saía, e quando saiu era igual à voz da 

chata da minha irmã, que de repente entrou no meu sonho e falou: 

         ___ACORDA, VAMOS BRINCAR! 

         Pulei da cama e, quando a vi acordada, em cima do meu pé no lugar das baratas, confesso:  

até gostei. 

         Pensando bem, minha irmã não é assim tão ruim como parece. 

 

Agora, com bastante atenção responda as questões de 14 a 18: 

14- Os bichos que, no sonho do narrador, tinham a voz igual à da Andréia eram: 

A) os cachorros, gatos e peixes.   

B) os cachorros, gatos, peixes e pássaros. 

C) os cachorros, gatos, peixes, pássaros e moscas. 

D) os cachorros, gatos, peixes, pássaros, moscas e baratas. 

  

15- Você entende que, no sonho, o narrador ficou apavorado, sem voz. Por que ele ficou sem 

voz? 

A) as baratas começaram a subir em seus pés. 

B) os bichos tinham a mesma voz ardida da irmã. 

C) a irmã não era assim tão ruim. 

D) a irmã entrou em seu sonho e falou. 

 

16- A frase Foi quando as baratas descontroladas e cegas começaram a subir em meus pés  

descalços... e as reticências (...) mostram que as baratas 

A) pararam de subir nos pés do menino.               B) continuaram a subir, subir, subir. 

C) fugiram assustadas.                                          D) ficaram cegas de repente. 

 

17- O texto A chata e as baratas foi escrito para: 

A) explicar por que as crianças sonham.     B) ensinar que irmãos não devem brigar. 

C) contar uma história divertida.                  D) provar que as crianças são sempre medrosas. 

 

18- Um título que também combina com o texto é: 

A) A voz dos bichos.                                   B) O fim de um pesadelo. 

C) Os bichos que eu amo.                          D) Um lindo sonho. 

 

 

 



Leia a seguinte tira: 

 

19- De acordo com a historinha, o Maluquinho: 

A (  ) não gosta muito do seu primo Mauricinho;  

B (  ) está ajudando a sua mãe a arrumar a casa para receber uma visita;  

C (  ) adora o seu primo Mauricinho;  

D (  ) está lavando a porta de entrada para receber o seu primo. 

 

Leia o poema: 

 

Que delícia! 

Comida gostosa, 

Ai que coisa louca, 

Que só de pensar 

Me dá água na boca! 

Batata assada, 

Com manteiga e sal 

Derrete na boca – 

Prazer sem igual! 

Domingo cai bem 

A macarronada, 

No sábado – hum! 

Lá vai feijoada. 

Fonte: BELINKY, Tatiana. Um caldeirão de 

poemas. São Paulo: 

Companhia das letrinhas, 2007. (adaptação) 

 

20-  No poema, a palavra sal rima com 

(A) igual.       (B) manteiga.        (C) panqueca.    (D) macarronada. 

 

21- Em “Prazer sem igual!”, o ponto de exclamação reforça a ideia de 

(A) alerta.      (B) desejo.        (C) tristeza.     (D) espanto. 

22- As comidas citadas no texto 

(A) possuem baixas calorias.    

(B) favorecem o emagrecimento. 

(C) são indicadas para pessoas obesas. 

(D) favorecem a obesidade quando consumidas em excesso. 



   Observe o texto abaixo e responda: 

                   

23- Este texto serve para 

(A) pedir um brinquedo.               (B) fazer um convite. 

(C) vender uma roupa.                (D) ensinar a brincar. 

 

“Por ques” e “porques” engraçados 

Por que você acorda? 

Porque você dorme. 

 

Por que o leão fugiu? 

Porque encontrou a jaula aberta. 

 

Por que o pinto pia? 

Porque, não sabe falar. 

 

Por que o galo briga? 

Porque a galinha não está no galinheiro. 

 

Por que aquele cachorro não late? 

Porque é um cachorro quente. 

 

Por que a xícara tem asas, mas não voa? 

Porque não é uma ave. 

 

Por que o elefante pesa toneladas? 

Porque come muito. 

                                            Clélia Márcia

 

Fique ligado! 
- Por que: no início e meio de perguntas; 
- Por quê: no fim de perguntas; 
- Porque: para responder uma pergunta; 
- Porquê: quando significar razão ou motivo 
 

 

 



24 - Qual é o título do texto? _______________________________________________________ 

 

25 - Quantas frases possui o texto? _________________________________________________ 

  

26 - Complete as frases abaixo com o “por que” correto: 

a) Carol está triste. Posso saber __________? 

b) _______________ Marta chegou atrasada? 

c) Mamãe está feliz _________ vai ao cinema. 

d) Qual será o _____ de toda aquela multidão? 

f) ___________________________ está tão feliz. 

g) Vitória não foi a festa ________ não tem vestido. 

h) Ignoram o ___________________ da sua escolha. 

i) Não veio a faculdade ________ não teve carona? 

j) Não viajou, _______________não tinha dinheiro. 

k) _________________ as pessoas vivem brigando? 

n) Ela deve estar na escola _______ está no horário. 

o) A mãe quer um ____________ de tanto choro. 

 

27 – Escreva as palavras abaixo em ordem alfabética, depois separe-as em sílabas as palavras e 

classifique-as quanto ao número de sílabas: 

fugiu -    acorda –      jaula – galinheiro –  
 
encontrou --   xícara –    briga –     quente – 
 
toneladas – cachorro – opinião – perguntas. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



28- Leia este trecho do livro O menino maluquinho, de Ziraldo e retire do texto o que se pede: 

 
“E quando vinha São João o mais luminoso balão que 
todo mundo apontava era o gordo balãozinho do 
menino maluquinho.” 
 

 

a) Um substantivo próprio:_________________________________________________________ 

b) Dois substantivos comuns:______________________________________________________ 

c) Dois substantivos no diminutivo:__________________________________________________ 

d) Dois adjetivos:________________________________________________________________ 

e) O sinônimo de iluminado: _______________________________________________________ 

f) O antônimo de magro: _________________________________________________________ 

  

 

 



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Significado do Natal 

O que é o Natal: 
O Natal é uma data comemorativa que simboliza o nascimento de Jesus Cristo. Esta 
celebração acontece há mais de 1.600 anos no dia 25 de dezembro. 

História do Natal 
De acordo com as história bíblicas, Jesus Cristo nasceu em Belém (Palestina) e era filho de José 
e Maria. José era um judeu e precisava ir para Belém participar de um censo que seria realizado 
pelo Império Romano. 

José e Maria saíram de Nazaré e viajaram 140 km até Belém, pelas margens do Rio Jordão. 
Maria fez a viagem montada em uma mula, pois precisava poupar energia para o parto. 

Chegando na cidade, Maria e José não conseguiram lugar na hospedaria, que estava lotada. O 
casal, então, foi colocado em uma caverna que era utilizada como estábulo. 

Maria deu à luz a Jesus Cristo naquela noite e colocou o bebê em uma manjedoura. Logo após 
seu nascimento, Maria e José receberam a visita dos Três Reis Magos - Melchior, Baltazar e 
Gaspar. 

Segundo histórias da Bíblia, os Reis Magos foram guiados pela Estrela de Belém até o local do 
nascimento e entregaram como presentes à família ouro, mirra e incenso. 

Significado dos Símbolos de Natal 
Durante as comemorações de Natal, vários símbolos são utilizados para celebrar o nascimento 
de Jesus Cristo. Conheça os principais objetos e rituais dessa celebração: 

Árvore de Natal 
A árvore de Natal é um dos símbolos mais populares do Natal. Há muitas versões sobre a 
associação da árvore ao Natal. Uma delas é que o formato triangular do pinheiro representaria a 
Santíssima Trindade. 

 

O costume de trazer árvores para dentro de casa e enfeitá-las data da antiguidade, mas começou 
a ser utilizada pelos cristãos por volta de 1500, com Martinho Lutero. 

Papai Noel 
O Papai Noel é um dos símbolos mais importantes do Natal. Sua criação foi inspirada no bispo 
São Nicolau, que costumava ajudar as pessoas pobres e foi canonizado pela Igreja Católica. 



 
 

Estrela de Belém 
Segundo o relato do Evangelho de Mateus da Bíblia, a Estrela de Belém guiou os Três Reis 
Magos até o local do nascimento de Jesus. Para a religião cristã, a Estrela de Belém simboliza 
uma estrela-guia para a humanidade. 

Um dos enfeites mais importantes da árvore de Natal, inclusive, é a estrela, que é colocada em 
seu topo. 

 
 
 

Presentes de Natal 
 
A tradição dos presentes do natal é inspirada na história dos Três Reis Magos, que levaram ao 
menino jesus ouro, mirra e incenso de presente. 

Essa tradição também foi influenciada pelo bispo Nicolau, que se tornou São Nicolau e é a 
inspiração para a figura do Papai Noel. Nicolau era um homem generoso e costumava ajudar as 
pessoas mais necessitadas. 



 
 

Velas de Natal 
Há uma lenda de que na Alemanha, um senhor costumava colocar velas nas janelas 
para iluminar os caminhos dos viajantes que se perdiam. Essa tradição se mesclou com o 
símbolo de jesus, que seria aquele que iluminaria os caminhos da humanidade, que a tiraria das 
trevas. 

 
 

Presépio 
A tradição do presépio foi iniciada por São Francisco de Assis no século 13, quando ele 
reproduziu a cena do nascimento de Jesus Cristo com objetos. De origem hebraica, a palavra 
presépio significa manjedoura de animais ou estábulo. 

Atualmente, é comum que as pessoas montem seus presépios próximos à árvore de Natal. 

 
 



Guirlandas 
As guirlandas são feitas de ramos verdes e frutas vermelhas. Acredita-se que elas sejam uma 
referência à coroa usada por cristo durante sua crucificação e que as frutas vermelhas 
simbolizem o sangue. 

Hoje as guirlandas costumam ser penduradas nas portas das casas e simbolizam um convite 
para que o espírito natalino entre na casa. 

 
 

Ceia de Natal 
As ceias de Natal são tradições que vêm dos povos antigos europeus, que costumavam fazer 
banquetes para celebrar os alimentos e a fartura do ano. 

As ceias de Natal hoje costumam ser realizadas na noite do dia 24 de dezembro e são uma das 
ocasiões mais importantes para a reunião das famílias cristãs. 

 
 
       1-Agora que você aprendeu um pouco da história do natal, e sobre os símbolos pinte o 

cartão, dobre e dentro escreva uma linda mensagem para a sua família. ( em anexo) 

 

2-Use sua criatividade usando os materiais que você tiver em casa, e crie uma linda guirlanda 

para esperar a chegada do natal.  

 



  
 

 

 
LEMBRANDO QUE VOCÊ PODE MANDAR A FOTO DA ATIVIDADE CONCLUÍDA PARA A PROFESSORA, 

999248782. OU ENTREGAR NA ESCOLA. 

 

 

BOM TRABALHO!!!!! 

 

 

 



 

 


