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Língua Portuguesa e Matemática

ATIVIDADES DE ENSINO
Nessas atividades, você irá ler e escrever numerais, ordená-los em ordem crescente,
resolver operações de adição e divisão, além de ler e compreender situações-problema.

Aula 1
1. Leia os numerais que estão abaixo
337

2.212

611

7.123

3.144

567

809

6.483

5.707

99

9.916

177

4.880

1.018

a. Qual dos números acima é o maior?
b. Qual dos números abaixo é o menor?
c. Escreva o numeral
1. Oitocentos e nove
2. Três mil, cento e quarenta e quatro
3. Quinhentos e sessenta e sete
4. Quatro mil, oitocentos e oitenta

d. Ordene os numerais da atividade 1 em ordem crescente, isto é, do menor para o maior
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2. Veja as quantias que a família de Magali tem na poupança:
Pai

4.234 reais

Irmão

352 reais

Mãe

2.240 reais

Magali

126 reais

Quantos reais têm juntos:
Os pais?

Os filhos?

O pai e o filho?

A mãe e a filha?

3. Leia o texto a seguir.
Na volta da escola
Voltam da escola, juntas,
quatorze crianças, além do Ian.
Todas vêm cantando e brincando
apertadinhas dentro da van:
algumas ficam na casa do Luís Felipe
pra jogar futebol,
outras na casa da Clarinha
pra tomar banho de sol.
A casa do Ian é a última parada
onde ainda desce uma molecada.
Se o mesmo número de crianças
em cada casa ficar,
você é capaz de saber quantas
afinal descem em cada lugar?
BUENO, Renata. Poemas Problemas. São Paulo. Editora do Brasil, 2012.

4. De acordo com o texto, quantas crianças voltam da escola na van?

24

5. Desenhe a quantidade de crianças que voltam da escola de van.

6. Quantas paradas são necessárias para a van deixar as crianças nas casas?

7. Desenhe a quantidade de casas em que a van deixa as crianças e, em cada uma, coloque
o nome do dono da casa.

8. Desenhe quantas crianças descem em cada parada.

Descem em cada parada __________ crianças.
9. Complete as respostas com as informações do texto.
a. O que as crianças fazem na casa do Luís Felipe?
Resposta: Na casa do Luís Felipe as crianças _________________________________.

b. O que as crianças fazem na casa da Clarinha?
Resposta: Na casa ______________________________________________________.

c. O que as crianças fazem na casa do Ian?
Resposta: Na casa ______________________________________________________.
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