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Matemática - 3 aulas - Professora responsável - Elianara C. Muller. 

 
1) Sueli comprou 4 canetas coloridas. 

A) Quanto ela pagou pelas canetas no total? 

 
B) De quanto foi o troco se ela pagou com uma cédula de R$20,00? 

 

 

 

 

 

2) Sônia e Marília estão bordando juntas uma grande toalha e precisarão comprar 3 fitas 

coloridas, cada uma com  2,45 metros de comprimento. Quantos metros de fita elas precisarão 

comprar ao todo?  

 

 

 
Portanto Sônia e Marília precisarão comprar ________ metros de fita. 

 

- Ao todo quantos metros de fita elas teriam de comprar se precisassem de 4 fitas de 3,15 metros 

de comprimento cada uma? 

 

 

 



3) Marisa quer comprar peças que estão à venda na promoção. 

A) Quantos reais ela gastará se comprar 3 camisetas e 2 calças? 

 

 

 

 

B) Quantos reais Marisa vai pagar por 3 camisetas e 4 calças? 

 
 
 
 
4) Calcule e registre suas respostas. 

A) 1,257 x 10 = __________    D) 2,45 x 10 = __________ 

B) 1,257 x 100 = _________    E) 2,45 x 100 =  _________ 

C) 1,257 x 1.000 = ________    F) 2,45 x 1.000 =  ________ 

 
 
 
 
 

 
5) Calcule mentalmente e registre suas respostas. 

A) Cléber tem a quantia indicada abaixo. Dez vezes essa quantia corresponde a quantos reais? 

 ________________________  

B) Quantos reais Ricardo gastará para abastecer seu caminhão com 100 litros de diesel? 

 _________________________  

6) Elabore um problema de multiplicação sobre a ilustração ao lado.  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________ 

 

Ciências -1 aula - Professora responsável - Dulcinéia C. Debona. 
 

CONSTELAÇÕES E MAPAS CELESTES. OBSERVAÇÃO DOS ASTROS DURANTE O DIA E 
DURANTE A NOITE. 

 

 



Constelação representa um conjunto de estrelas e objetos celestes numa determinada 

região do céu. As principais constelações astronômicas que existem no universo e vistas do 

planeta Terra são: 

Andrômeda                   

Cruzeiro do Sul 

Ursa Maior 

Ursa Menor 

Cão Maior 
 

Importante observar que dependendo do local, as constelações não são vistas ou possuem 

outra disposição. Assim, a constelação Cruzeiro do Sul, a mais importante do hemisfério sul é 

somente vista desse hemisfério, que faz parte das constelações austrais. Por outro lado, as 

constelações vistas do hemisfério norte celeste (ursa maior e ursa menor, por exemplo) são 

denominadas de constelações boreais. 
 
 

Agora leia o texto a seguir e responda o caça palavras: 
 
 

 

Cão Menor 

Pégaso 

Fênix 

Constelação de Órion 

 


