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Olá! Fiquei sabendo que você já está de férias e eu vim 

aqui para te convidar à ir ao cinema assistir o meu filme 

“MINIONS”. 

Aproveite bem as férias! É hora de descansar... Mas 

também é importante “aquecer” a cabecinha com atividades 

interessantes. 

Reserve uma hora por dia para realizar suas tarefas!  

Não faça tudo de uma vez!. Faça com paciência , atenção e capricho!!  
 
Dicas que você pode seguir nas suas férias:  
 

 Jogos em casa com a família, como, xadrez, dama, dominó, cara a cara, 
jogo da vida, etc. O importante é estar junto com a família e aproveitar 
os momentos . 

 Passeios em cinemas, parques, zoológicos, museus.  

 Convidar os amigos para assistirem a um filme ou passar algumas 
horinhas batendo um papinho e comendo pipoca.  

 Você também pode exercitar seu raciocínio, jogando jogos online, tais 
como, sudoku, mancala, jogo dos sete erros, forca.  

 
Dicas de sites:  
WWW.CENTRODEJOGOS.COM.BR/RACIOCÍNIO 

WWW.CEREBROMELHOR.COM.BR 

WWW.ATIVIDADESEDUCATIVAS.COM.BR 

WWW.CANALKIDS.COM.BR/CULTURA 

WWW.OJOGOS.COM.BR/JOGOS/MATEMÁTICA/MATEMÁTICA/HTM/ 

WWW.ESCOLAGAMES.COM.BR 

Dicas de passeio: 

- Passeio noturno no Zoológico de São Paulo 

- Catavento Cultural – Praça São Vito – Parque Dom Pedro II 

- Estação Ciências: Exposição “Castelos e Cavaleiros” 
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1) Leitura e interpretação de texto: 

AS FÉRIAS 
  Férias são legais. Você pode dormir até mais tarde, ver TV por mais 
tempo, brincar o dia todo. Pode ir para a piscina do clube ou montar uma 
piscina de plástico no quintal de casa. Ou ainda improvisar uma chuva com 
uma mangueira mesmo, pra espantar o calor. 

Puxa! É tanto pra fazer, e nada pra fazer ao mesmo tempo. Nada de 
tarefas, escola nem provas. Eba! Não tem aula de matemática! (Já parou pra 
pensar que os professores também gostam de férias?) 

Tem gente que viaja com os pais, tem gente que vai à praia, tem gente 
que vai brincar na pracinha todos os dias, tem gente que fica em casa. 

E tem gente que fica assim meio triste. Que nem o Lucas. 
Depois de brincar com todos os brinquedos que ganhou no Natal, ficar 

acordado até mais tarde vendo TV, brincar com todos os amigos da vizinhança, 
bateu uma saudade em Lucas. Saudade dos colegas da classe, das farras na 
hora do recreio. Saudade dos professores, da escola mesmo. 

Daí o Lucas teve uma grande ideia: ligar para os amigos e convidar 
turma pra passar uma tarde na sua casa. Ligou pra dois amigos e explicou: 

- Vai ser amanhã. Cada um liga pra mais dois amigos, até que a gente 
tenha convidado todo mundo, certo? 

Os dois amigos toparam e lá se foram as engrenagens do serviço 
telefônico (ou melhor, circuitos eletrônicos) funcionarem para reunir todos na 
festa do Lucas. 

A mãe dele foi super legal: preparou lanches, sucos e até comprou 
sorvete pra galera ficar mais animada. Em plenas três horas da tarde um 
desfile de carros guiados por mães começou na rua do Lucas. Devia ter uns 30 
carros. E haja mãe deixando o filho na casa de Lucas pra pegar mais tarde! 
Lucas recebeu a todos com muita alegria. Som na caixa, festa rolando, sorvete 
caído no chão, refrigerante esquentando, bocas lambuzadas de mostarda, e o 
pessoal só se divertindo, contando como tinha sido o Natal e o que já tinham 
feito nas férias. 

Foi muito divertido. Tanto que combinaram que no final de semana ia ter 
festa na casa do Juan. 

Quando a festa terminou e todos foram embora, Lucas sentou-se num 
canto meio triste, pensativo. A mãe pensou que ele estava cansado e mandou 
Lucas pro banho. 

Já no quarto Lucas, ainda tristonho, resolveu dormir. Tinha visto quase 
todo mundo da classe, mas alguns amigos estavam viajando e não puderam 
vir. Tinha sido muito legal ter visto a maior parte deles. Mas faltou a presença 
mais esperada, a pessoa de quem ele mais sentia falta. Ela estava viajando e 
só voltaria no final das férias. 

Por isso ele ia dormir. Pra ver se sonhava com a Clarinha. 
 (Autor desconhecido) 

 Responda as questões de acordo com o texto: 

a) Qual o título do texto? 
_______________________________________________________________ 
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b) Qual o personagem principal? 
_______________________________________________________________ 
 
c) Qual o tema do texto? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
d) Segundo o texto, quais são as atividades divertidas feitas nas ferias 
escolares? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
e) Por que o Lucas estava triste? E o que ele fez para resolver esse problema? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
f) Por que no fim da festa Lucas estava triste? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

O amigo de Lucas vai passar alguns dias na praia! 

   Ajude-o a resolver todas as operações abaixo. 

Mostre que você é craque! 

 

 

1) André, sua irmã Adriana e seus pais vão passar um 

final de semana na praia, a diversão já começou durante os preparativos para a 

viagem. 

Papai disse: 

- Vejam estas cédulas, não gastaremos mais que isto. 
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2) Calcule o valor em dinheiro que podemos gastar. 

 

 

 

 

 

 

 

3) A família foi às compras. Veja os preços de algumas coisas que eles 

desejam comprar. 
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a) Eles compraram quatro cadeiras por cento e catorze reais, mais o guarda- 

sol. Nesta soma, qual foi o gasto? 

 

 

 

 

 

 

 

R: _____________________________________________________________ 

b) Mamãe disse que dois jogos de toalhas eram suficientes.Calcule quanto 

gastaremos. 

 

 

 

 

 

 

 

R: _____________________________________________________________ 

c) Paguei minha camiseta com uma nota de cinquenta reais . Qual foi otroco? 
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R:_____________________________________________________________ 

d) Arrumem as malas crianças! Papai disse que sairemos daqui por voltade 

nove horas da noite. Disse mamãe agitada. 

Pinte o relógio que marca o horário de nossa saída. 

e) Veja no calendário que alguns dias 

foram circulados.  

Em qual dia do mês e da semana a 

família viajou? 

Dica: A data corresponde ao dia de São João. 

R:_____________________________ 

 

4) André estava se divertindo muito e o tempo 

estava maravilhoso. 

Veja a ilustração e responda: 
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a) O número de pessoas é maior na água ou na areia? 

R:_____________________________________________________________ 

 

b) Se neste local da praia há 40 pessoas, qual é o total de adultos e de 

crianças? Conte com atenção: 

Adultos: ___________________ 

Crianças: __________________ 

 

5) André tomou muitos sorvetes e achou muito interessante que para cada 

sorvete vendido o sorveteiro marcava numa folha de caderno. Suas anotações 

estavam assim: 

Para saber o total de sorvetes vendidos no final do dia ele anotava os sabores 

e as quantidades de cada sorvete. 

Pinte cada quadrado e  descubra quantos sorvetes foram vendidos pelo 

sorveteiro no final do dia. 
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LIMÃO MANGA TANGERINA CHOCOLATE ABACAXI 

 

6)  Observando a tabela que você fez, é possível saber qual o sabor de sorvete 

mais vendido? Se sua resposta for afirmativa anote o sabor. 

( ) SIM ___________________________ ( ) NÂO 

 

 

Estou adorando passar estas férias com você! Vamos 

continuar exercitando a mente? 

 

 

 

1. Leia o texto com atenção: 
 

O SAPO E O BOI 
 

O sapo coaxava no brejo quando viu um boi se aproximar do rio para 
beber água. 

Cheio de inveja, ele disse para os amigos: 
- Querem ver como eu fico do tamanho desse animal? 
- Impossível!  
- Respondeu o pato. 
- Absurdo!  
- Comentou a coruja. 
- Esqueça!  
- Disse a garça. 
Então, para espanto de todos, o sapo estufou a barriga e aumentou de 

tamanho. 
- Viram só? Eu não disse que conseguiria? 
- Gabou-se o sapo. 
- Pois fique sabendo que você não conseguiu alcançar nem as patas 

dele!  
- Comentou a garça. 
Inconformado o sapo continuou a estufar. 
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- E agora, já estou do tamanho dele? 
- Perguntou novamente. 
- Só se for do tamanho de um bezerro  
- Respondeu o pato.  
- E é bom você parar com isso antes que se machuque. 
- Só vou parar quando ficar maior que o boi! 
Sem dar ouvidos aos amigos, o sapo estufou tanto que explodiu como 

um balão de gás. 
- É nisso que dá não se conformar com o que se é... 
- Disse a coruja, que não pensava em outra coisa a não ser continuar 

sendo ela mesma. 
Não tente imitar os outros; seja sempre você mesmo. 

 
Fábulas de Esopo, de Jean de La Fontaine. Adaptação de Lúcia Tulchinski. 

São Paulo: Scipione, 1998. 

1.1. Com 

Com base na leitura do texto, responda: 
 
a) Quem são os personagens da fábula que você leu? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
b) Em que ambiente acontece a história? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

c) Releia na fábula o trecho abaixo e, em seguida, responda: 

“ - Só vou parar quando ficar maior do que o boi!” 

O sapo conseguiu o que desejava? O que aconteceu com ele? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
d) No final da fábula, aparece a moral da história. A moral mostra a ideia  
principal do texto que transmite um ensinamento. Qual a moral da fábula O 
sapo e o boi? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
e)  Escreva nos balões o que disse cada animal em resposta à pergunta do 
sapo: 
“ - Querem ver como eu fico do tamanho desse animal?” 
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Agora queremos relembrar com você o que já aprendeu! 
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Agora chegou o momento de brincar com 

desafios!! 
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Estamos chegando quase no final das nossas 

atividades... 

E aí? Como estão suas férias? Está se divertindo? 

Sentindo saudades dos amigos?  

Leia agora uma linda história sobre uma amizade. 

 

1) Leitura e interpretação de texto: 

UM ELEFANTE EM BUSCA DE AMIGOS 

 Na selva vivia um elefante que todos os dias saía em busca de um 
amigo com quem conversar. 
 Certa manhã encontrou o leão e perguntou: 
 - O senhor quer ser meu amigo? 
 E o leão respondeu: 
 - Você é muito lento e não pode correr comigo. O máximo que você 
pode fazer é caçar um ratinho. 
 Além disso, o que diriam os animais ao ver o rei da selva acompanhado 
de um elefante? 
 O elefante, muito triste, seguiu andando. De repente viu um macaco 
pendurado num galho, pulando de uma árvore para a outra. 
 - Bom dia, seu macaco! Você quer ser meu amigo? 
 - Como eu poderia ser seu amigo? Você não consegue se pendurar nas 
árvores nem ficar saltando como eu faço! 
 - Replicou o macaco. 
 Com muita tristeza o elefante perguntava-se: “Por que será que sou tão 
grande e lento? Ninguém quer ser meu amigo...” 
 Seguiu seu caminho até que, de repente, ouviu alguns gritos. 
 - Socorro! Ajudem-me! Por favor, senhor, não me pise! 
 O elefante, assustado, olhou por todos os lados, mas não conseguia ver 
ninguém. 
 Qual não foi sua surpresa ao ver, presa debaixo de sua pata, uma 
formiga que olhava para ele e suplicava: 
 - Por favor, não me faça nada! 
 O elefante, ao ver a formiga tão assustada, ficou com pena, levantou-a 
com sua tromba e deixou-a sobre um ramo. 
 A formiguinha, muito contente, disse-lhe: 
 - Que legal seria ter um amigo como você! Você é tão forte... Acho que 
ninguém sente medo estando ao seu lado. 
 O elefante estava muito feliz. Finalmente havia encontrado alguém que o 
aceitava tal como ele era. 

Um elefante em busca de amigos. Tradução ILTON L. 

SCHMITZ. São Paulo: Edições Paulinas, 1989 
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Responda as questões abaixo e acordo com o texto: 
 
1) Qual é o título do texto? 
_______________________________________________________________ 
 
2) Qual o assunto principal? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3) Quais são os personagens do texto? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4) Quem é o personagem principal? 
_______________________________________________________________ 
 
5) Numere os parágrafos do texto. Quantos parágrafos ele tem? 
_______________________________________________________________ 
 
6) Quem se tornou amigo do elefante? 
_______________________________________________________________ 
 

7) Falando em amigos. Desenhe abaixo seus melhores amigos. Não esqueça 

de escrever o nome deles. 
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8) Procure no dicionário as palavras abaixo: 

 

a) suplicar: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

b) lento: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

c) surpresa: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

10) Quero conhecer um dos seus amigos!!! Escreva abaixo um dia divertido 

que você passou com um amigo. Ah! Escreva o nome dele para eu conhecê-lo 

melhor. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Chegamos na reta final!!! 

Termine suas tarefas que daremos dicas 

de passeio para você passar com sua 

família. 

 

1) Resolva os problemas: 

a) Laura te 4 anos e Maria tem o DOBRO. 

Quantos anos tem Maria? 
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R: _____________________________________________________________ 

b) Patrícia recebeu 5 caixinhas com 4 bombons em cada uma delas. Quantos 

bombons Patrícia recebeu? 

 

 

 

 

 

 

 

R: _____________________________________________________________ 

c) Renata comprou um caderno com 96 páginas e já usou 48. Quantas páginas 

faltam para acabar o caderno? 

 

 

 

 

 

 

 

R: _____________________________________________________________ 

2) Resolva as tabuadas malucas: 

a) 6x __ = 36 

b) 7x __ = 49 

c) 5x8 = ___ 

d) 2x __ = 18 

e) 4x8= ___ 

f) 3x __ = 27 

 

 



19 
 

g) 6x __ = 54 

h) 7x5 = ___ 

i) 4x9 = ___ 

j) 7x __ = 42 

3) Resolva as operações: 

a) 24:2 = 

 

 

 

 

 

 

b) 657 – 359=             

 

 

 

 

 

 

 

d) 764 + 237= 
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e) 245 x 2= 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amiguinho (a)! Adorei  passar estas férias com você, te 

conhecer um pouquinho mais e até conhecer alguns de seus 

amigos...  

Te espero no cinema!!!  

Tchau... Tchau... Até uma próxima!!! 

 


