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Como amar ao próximo como a nós mesmos?
Um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou foi: “Amai ao próximo como a si mesmo e
Deus sobre todas as coisas”. Mas o que é o amor?
O amor é a energia que move a vida. É o amor que nos une e que nos ajuda a viver em
harmonia. Todo o bem que quer para si próprio, deve querer também para seu próximo. Isso é
amor, é agir para que o mundo seja um lugar melhor. Respeitar a liberdade e individualidade de
todos é uma forma de amor ao próximo.
O mundo está cada vez mais doente e somente o amor é capaz de curá- lo.

1 ª Situação

2ª Situação

3ª Situação

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente: Matemática
Professora:

Aluno(a):
Atividade Referente ao dia: 19 / 05 / 2020
Data de emissão: 18 /05 /2020

Atividade - 3

Turma:
Data de devolução: 25 / 05 / 2020

Subtração de números naturais
Podemos entender a subtração como o ato de tirar uma quantidade de outra
quantidade. Subtrair significa tirar, diminuir.
Utilizamos a subtração quando:
*Quando queremos tirar uma quantidade de outra;
*Quando queremos determinar quanto falta a uma quantidade para chegar a outra
quantidade;
*Quando queremos determinar quantas unidades uma quantidade tem a mais que
outra quantidade.
O sinal usado para representar a subtração é o sinal de menos ( - ).

Termos da subtração

Subtração com reagrupamento
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1 ) Na igualdade 532 – 328 =204 , como se chama:
a ) O número 532 ?___________________________
b ) O número 328? __________________________
c ) O número 204 ? __________________________________________
2 ) Vamos subtrair.
a ) 69 – 46 =

b ) 96 – 56 =

c ) 92 – 38 =

d ) 168 – 81 =

e ) 406 – 96 =

f ) 216 – 46 =

g ) 295 – 228 =

h ) 735 – 385 =
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Leia o texto e responda:
Produção do fogo no Período Paleolítico
Uma das grandes descobertas do período foi a produção do fogo. Este era produzido
através de dois processos. O mais rudimentar era a fricção de duas pedras sob um maço
de palhas seca. A faísca obtida incendiava a palha. Num segundo procedimento, mais
elaborado, um graveto era girado sob o furo de uma madeira seca. Este procedimento,
através do aquecimento, gerava calor que passava para a palha, provocando o fogo.
O controle do fogo foi de fundamental importância para os grupos humanos no Paleolítico, pois possibilitou o
aquecimento contra o frio, o cozimento dos alimentos (principalmente da carne),
a iluminação de ambientes internas e externos, além de ajudar no enfrentamento aos animais selvagens.
a) Qual foi umas das grandes descobertas do período paleolítico?

R:______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
b)Existiam dois processos para a produção do fogo. Quais são eles?
R:______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
c)Por que o controle do fogo foi fundamental para os grupos humanos no período paleolítico?
R:______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Segue abaixo uma excelente dica para aproveitar seu final de semana e ainda aprender sobre a pré historia.
Você vai amar...
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Resolva os problemas
1 – Carlos tinha 53 figurinhas e deu 29 para Paulo. Com quantas figurinhas Carlos ficou?
Resolução:
Resposta: _______________________________________
________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Um homem comprou 456 tábuas para uma construção. Utilizou apenas 247. Quantas tábuas
sobraram?
Resolução:
Resposta: ________________________________________
_________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 – Um feirante tinha 630 laranjas para vender. Voltou para o sítio com 76. Quantas laranjas ele
vendeu?
Resolução:
Resposta:___________________________________________
____________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Uma loja comprou 356 bolsas e já vendeu 148. Quantas bolsas a loja ainda tem para vender?
Resolução:
Resposta: ____________________________________________
____________________________________________________
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Atividade
1 - Complete os espaços com os termos do quadro. Cada termo pode ser utilizado mais de uma vez.
chove - evapora - nuvens - vapor de água

a ) Quando as _______________ estão bem carregadas, ________________ .
b ) O sol aquece a água, que ______________ dos oceanos e rios formando o _______________________ .
c ) Na atmosfera, o vapor de água se condensa, formando as ______________ .
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Procurando Nemo
Conta a história de Marlin, um peixe - palhaço que perde
quase toda a família durante o ataque de um predador (uma
barracuda ), e assim torna-se um pai superprotetor de seu
único filho, Nemo . O problema é que tanta proteção acaba
envergonhando o peixinho na frente dos colegas, e para
provar ao pai que pode se virar sozinho, resolver nadar em
mar aberto , quando é capturado por um mergulhador , e
levado para Sydney. Decidido a encontrá-lo, Marlin nada por
todo o oceano, enfrentando todo tipo de perigo lado de Dory,
um peixinho - fêmea muito simpático , mas com um grave
problema de perda memória recente .
Juntos, a dupla vai viver uma incrível aventura. Enquanto isso, Nemo também vive uma intensa
experiência ao lado de seus novos amigos habitantes de um aquário, pois eles precisam ajudá-lo
a escapar do destino que lhe foi reservado: ir parar nas mãos da terrível Darla, sobrinha do
dentista que o capturou.

Atividades
1 – Como a mãe de Nemo morre, no início do filme?
R: ___________________________________________________________________________
2 – Nemo e os integrantes de sua família são peixes de uma certa espécie . Qual é essa
espécie?
R:____________________________________________________________________________
3 – Nemo tem um problema físico e , por isso , seu pai o protege muito.
a ) Qual é o problema de Nemo ?___________________________________________________
______________________________________________________________________________
b ) Na sua opinião , superproteger alguém é demonstração de amor ? Por quê ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4 Qual a "doença" que a Dory tinha?_______________________________________________
______________________________________________________________________________
5 - Onde Nemo vivia depois de ser tirado do mar?
_______________________________________________________________________________________
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A superfície terrestre
O planeta Terra, visto do espaço, apresenta predominantemente a cor azul. Isso ocorre principalmente
porque a maior parte da superfície terrestre, cerca de 70 %, é coberta pelas águas dos oceanos. O restante,
ou seja, de 30% da superfície da Terra, é formada por terras emersas (continentes e ilhas) situadas acima
do mar.
O mapa a seguir mostra a distribuição dos continentes e oceanos da Terra.
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Legenda
Verde - América

Laranja - África
Rosa - Ásia
Roxo - Europa
Amarelo - Antártida
Vermelho - Oceania
Azul - Mares e oceanos
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 Pinte o desenho, use sua criatividade .
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1) De acordo com nossos trabalhos, responda as seguintes perguntas sobre atividade física.
A) O que é atividade física?

B) Você gosta de atividade física? Por quê?

C) Quais são os benefícios da atividade física?

2) Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.

A)
B)
C)
D)
E)

(
(
(
(
(

) Atividade física auxilia na perda de peso.
) Atividade física é importante para a saúde do coração.
) A atividade física traz benefícios para saúde.
) Atividade física ajuda na educação desportiva.
) A atividade física não traz benefícios para o corpo e a mente.

Observação: Refaça as atividades no verso da folha.

