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Orientações
Português

★ Leitura compartilhada 

⮚ Faça a leitura de  “A lenda do papagaio” e “As lágrimas de Potira”.  

⮚ Treine a leitura da parte da lenda que você vai ler. 

⮚ Quando estiver preparado, peça para um adulto gravar para você. 

★ Apostila de letra cursiva, páginas 26 e 27.

  

 

  



Matemática

⮚  Apostila de Matemática 2 – páginas 11 e 12. 

⮚Ficha de Matemática  “Calcule”. 

⮚Enviar a foto do brinquedo escolhido para a “Loja Kids”

• Segue, no próximo slid,  a tabela para vocês lembrarem do brinquedo escolhido.

 

 

 

 



Loja Kids

Aluno Brinquedo Valor $$

Antonio M. Patinete R$ 180,00

Antonio P. Espaçonave do 
Batman

R$ 30,00

Chiara Coelho R$ 50,00

Elis Ursinho R$ 20,00

Estela Miu R$ 80,00

Felipe Hulkbuster de lego R$ 200,00

Isabela Pop Mulher Maravilha R$ 150,00

João Bola R$ 100,00

Manu Boneco de lego R$ 40,00

Maria Patins R$ 200,00

Nino Raquete Infantil R$ 200,00

Tereza Girafinha R$ 5,00



Para se divertir:

JOGO DO 21

Material:

• Cartas de baralho normal ( todas de As a dez)

• Fichas (ou botões, feijões, etc.)

Número de jogadores:

•  De 2 a 6 participantes.

Objetivo:

• Obter a soma 21 com as cartas da mesa na sua vez de jogar.



Como jogar:

• Cada jogador recebe três fichas e três cartas. O restante das cartas permanece num 

monte no centro da mesa, com as faces voltadas para baixo.

• O primeiro a jogar coloca uma carta voltada para cima, e anuncia seu valor, pegando 

outra carta do monte. 

• O próximo jogador coloca uma carta de sua mão sobre a carta colocada pelo jogador 

anterior e soma seus valores, anunciando o total em voz alta. Em seguida compra uma 

carta do monte, ficando sempre com três cartas na mão.

• Todos os jogadores alternadamente, vão acrescentando carta sobre a carta até que a 

soma de 21 ou mais. Encerra-se então a primeira rodada e o jogo recomeça.

• O jogador que conseguir exatamente 21, na sua vez de jogar, ganha a rodada 

recebendo um ponto ou uma nova ficha. 

• O jogador que ultrapassar 21, na sua vez de jogar, perde uma de suas fichas ou ponto.



• O jogo termina quando um dos jogadores perde todas as suas fichas. O jogador que 

tiver mais  pontos, ou fichas, ganha o jogo.

• A cada rodada, as cartas que estão na mesa devem ser viradas para baixo e 

colocadas embaixo do monte que fica no meio da mesa. 

Você deverá fazer estas lições nos dias  17, 22, 23 e 24.  

A entrega deverá ser até o dia 24 de abril.

Qualquer dúvida pode mandar um e–mail.

Um beijo grande, 

Lucia e Filó 
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