
Orientações para as atividades de Matemática

(realizar estas atividades até dia 13 de abril, 2ª feira)

           Nos próximos dias vamos trabalhar com a Apostila de Matemática I e uma

ficha. Leia atentamente as orientações abaixo, elas te ajudarão a realizar as duas

propostas:

● Apostila de Matemática I – páginas 21 e 22.

Ao  escrever  por  extenso,  ou  seja,  escrever  com  letras  os  nomes  dos

números, lembre-se da conversa que fizemos em sala sobre a forma correta de

escrevê-los e, se precisar consulte a tabela abaixo:

1 – UM

2 – DOIS

3 – TRÊS

4 – QUATRO

5 – CINCO

6 – SEIS

7- SETE

8 - OITO

9 - NOVE

10 – DEZ

100 - CEM

Ordem  crescente  é  a  organização  do  número  de  menor  valor  para  o

número de maior valor.

Para fazer o exercício 3, nossa dica é: preste atenção nos algarismos que

formam  cada  número  e  veja  o  que  acontece  com  cada  número  quando

aumentamos 1 dezena ou 1 centena. Lembre-se das dicas socializadas durante a

chamada e procure calcular os resultados através do cálculo mental.

● Ficha: Gráfico 
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Quando  temos  muitas  informações,  um  bom  jeito  de  compará-las  é

organizando-as através de um gráfico. Existem diversos tipos de gráficos e um

deles é o gráfico de colunas, que foi utilizado na lição que estamos enviando nesta

semana.

No gráfico da lição, a Gabriela fez uma pesquisa para descobrir o sabor

preferido de gelatina dos alunos da sala dela e foi organizando. Observe o gráfico

e responda as perguntas da ficha.

Depois,  com a  ajuda  de  um adulto,  pesquise  outros  gráficos  que  pode

também ser de coluna ou de outro tipo (pizza, linhas, de áreas, em rede) e mande

para nós. 

Um beijo,

Cami e Tiemy
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