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Roupa de Educação Física
A Daniela não gosta de usar sempre a mesma roupa nas aulas de 
Educação Física. Por isso, a mãe comprou-lhe:

1 camisola vermelha              1 calções azuis
1 camisola branca              1calções brancos 
1 camisola amarela

De quantas maneiras diferentes se pode vestir  a Daniela para ir à aula de 
Educação Física?

Lê o texto com atenção e responde às questões

1. Como se chama a menina do texto?

__________________________________________________________________

2. Quantos calções lhe comprou a mãe?

__________________________________________________________________

3. De que cores são os calções?

__________________________________________________________________

4. Quantas camisolas lhe comprou a mãe?

__________________________________________________________________

5. De que cores são as camisolas?

__________________________________________________________________

6. Com que camisolas pode a Daniela usar os calções brancos?

__________________________________________________________________
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7.Com que camisolas pode a Daniela usar os calções azuis?

__________________________________________________________________

8. Então, de quantas maneiras diferentes se pode vestir a Daniela para ir à aula de 

Educação  Física?  (Resolve  o  problema  usando  desenhos,  esquemas  ou 

diagramas e responde à questão.)

R: ________________________________________________________________

Nome do par: ________________________________________data: ___/___/___
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Brincadeiras no recreio

A Mariana, a Matilde, o Pedro, o Gonçalo, a Rita, a Luisa e o Tiago fizeram uma 

roda no recreio. A Mariana está entre a Matilde e o Pedro. O Tiago está ao lado do 

Pedro. A Rita está entre o Tiago e a Luisa. Onde se encontra cada criança?

Lê com atenção o texto acima e responde às questões.

1. O que fizeram os meninos no recreio?

__________________________________________________________________

2. Escreve os seus nomes.

__________________________________________________________________

3. Onde está a Mariana?

__________________________________________________________________

4. Onde está o Tiago?

__________________________________________________________________

5. E a Rita, onde está?

__________________________________________________________________

6. Agora, desenha a roda colocando cada criança na ordem mencionada.

Nome do par:________________________________________Data: ___/___/___
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Colagens

A Gabriela  e  a  Carolina  resolveram fazer  colagens  para  construir  flores 

como a da figura. Para cada flor precisam de:

 

                                 6 pétalas                 3 folhas                     1 pé

Quantas flores podem fazer as duas meninas com:

  25 pétalas                       15 folhas                 5 pés

Antes de resolveres o problema, responde às questões que se seguem.

1.O que resolveram fazer a Gabriela e a Carolina?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Quantas pétalas, folhas e pés são necessárias para ter uma flor completa?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Quantos pés têm as duas meninas para fazer as flores?

__________________________________________________________________

4. E quantas pétalas?

__________________________________________________________________

5. E quantas folhas?

__________________________________________________________________

6.  Quantos  pés,  folhas  e  pétalas  prevês  (pensas)  que  são  necessários  para 
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completar 2 flores? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. E três flores?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

8. Resolve o problema, utilizando a estratégia que achares conveniente (podes 

fazer tabelas, diagramas, desenhos...)

9. Quantas flores completas conseguiram fazer a Gabriela e a Carolina?  

__________________________________________________________________

10. Houve sobras de pétalas, folhas ou ramos? Se sim quantas?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Nome do par: _____________________________________ Data: ___/___/___

Professora Isabel Almeida


