Quinta-feira 22/04/2021
Matemática
1- Veja a seguir o material dourado.

2- Recorte o material dourado (que está em anexo) e cole formando o número correspondente.
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Inglês

MONTHS OF THE YEAR – MESES DO ANO
Assista o vídeo para conhecer os meses do ano em Inglês e suas pronuncias.
https://www.youtube.com/watch?v=M_EYwJvTlvM&t=3s&ab_channel=AmigoMumu

1- Encontre os meses do ano em inglês da legenda, no caça palavras.

2- Escreva o nome dos meses do ano em inglês, do lado direito da tabela, na ordem correta.

Arte
Tiradentes, apelido recebido por Joaquim José da Silva Xavier (1746-1792) por ter sido
dentista, foi um dos participantes da Inconfidência Mineira, movimento que tinha como objetivo
proclamar a capitania de Minas Gerais como uma República independente. Sentenciado por
traição, recebeu como pena a morte por enforcamento, sendo enforcado em 1792, no dia 21 abril,
Dia de Tiradentes.
Como era um excelente comunicador, Tiradentes tinha a capacidade de conquistar adeptos.
Na busca por mais adesões, Tiradentes viajou para o Rio de Janeiro. Neste momento, contudo, o
movimento havia sido denunciado por um participante e ele escondeu-se na casa de um amigo,
onde foi encontrado e preso. Na prisão foi apontado pelos outros participantes como líder do
movimento, embora isto não fosse verdade. Mesmo assim, ele assumiu toda a responsabilidade e
conseguiu proteger os companheiros. Os participantes foram condenados à morte, mas tiveram
suas penas transformadas em degredo. Somente Tirantes foi condenado à morte, pois dentre os
conspiradores, era o que tinha a patente militar mais baixa.
Ao longo da história, a figura de Tiradentes foi ganhando diferentes interpretações. Desde o
golpe da República em 15 de novembro de 1889, Tiradentes foi transformado em herói nacional.
Afinal, ele era o homem perfeito para simbolizar a luta contra a monarquia que acabava de ser
derrubada.

Após ler o texto, realize as atividades abaixo:
1- Decifre o enigma e descubra o nome completo de Tiradentes.

2- Revele as sentenças e complete a cruzadinha a seguir:
01 – Estado onde nasceu Tiradentes.
02 – Primeiro nome de Tiradentes.
03 – Nome do movimento revolucionário que Tiradentes participou.
04 – Profissão que exercia, a qual originou seu apelido.

Anexo:

