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ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

 

 

 



2) Na escola Presidente Vargas, estudam 3 centenas, duas dezenas e 5 unidades de 
meninos e 4 centenas, 9 dezenas e 9 unidades de meninas. Quantos alunos estudam na 
escola? 

3) Durante a festa foram vendidas 
muitas guloseimas, atenção para o 
Quadro de produtos e valores 
Calcule qual foi o lucro para as 
vendas: 

PRODUTO VALOR 

Amendoim R$ 1,55 

Paçoquinha R$ 0,75 

Quentão R$ 1,25 

Pipoca R$ 2,00 

Pastel R$ 4,00 
 

Produto Quantidade Valor 

Amendoim 1300  

Paçoquinha 675  

Quentão 2556  

Pipoca 688  

Pastel 1126  

4) A diretora da escola comprou um carro para o prêmio do Bingo, foi um Fusca 1978, 
comprado para pagar em 3 vezes no valor de 2.600 .Qual é o valor total do carro? 

5) A festa junina é tradicional na escola, aconteceu pela primeira vez em 1973. Em que 
ano fará 50 anos de “Festerê”? 

6) A turma do terceiro ano apresentou uma quadrilha com 24 alunos, o quarto ano 
apresentou com o dobro de alunos e quinto ano com o triplo. Qual a quantidade de 
alunos de cada ano? Qual a quantidade ao total de alunos que apresentaram nas 
quadrilhas? 

7) Na festa foram vendidas 855 garrafas de refrigerante de 500ml. Quantos litros de 
refrigerante foram vendidos? 

8) A maçã do amor, foi a sensação da festa! Durante o “arrarar” algumas encomendas 
vieram antes da festa, se foram feitas 1485 maçãs e vendidas a 2,00 cada. Quantos 
reais arrecadado na festa só na barraca de maçã? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 

TEXTO 

 

 As tradições fazem parte das comemorações. O mês de junho é marcado pelas 

fogueiras, que servem como centro para a famosa dança de quadrilhas. Os balões 

também compõem este cenário, embora sejam cada vez mais raros em função das 

leis que proíbem esta prática, por causa dos riscos de incêndio. As bandeirinhas de 

papel de seda servem para enfeitar as festas.  

           Como Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro, existem  as 

simpatias para mulheres solteiras que querem se casar. No dia 13 de junho, as 

igrejas católicas distribuem o “pãozinho de Santo Antônio” que elas devem comer 

com toda a fé. 

           Diz a tradição, também, que o pão bento deve ser colocado junto aos outros 

mantimentos da casa. 

1 RESPONDA. 

 a) Quais as comidas típicas aparecem no texto? De qual mais gosta?  

b) Além de Santo Antônio, quais os outros dois Santos são comemorados pela igreja 

católica? E Quais dias comemoram-se?  

c) Agora com a ajuda da mamãe, você vai fazer uma receita de uma comida típica de 

festa junina.  

 

 2)    Os alunos completarão a cruzadinha, encaixando os nomes das comidas que 

apareceram no texto: 

 



 

 

 

 



 

 



ATIVIDADES DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

 



 

MARQUE A RESPOSTA CERTA. 

A- Ao terminar a festa junina do local, os organizadores terão que deixar o espaço. 

(    ) limpo      (    ) sujo 

B- Quando estamos em uma festa e que tivermos com algum lixo em mãos devemos 

jogar. 

 (    ) chão                     (    )na lixeira         

c- Em que espaço costuma acontecer a festa junina de nossa escola? 

(    ) rua                        (    ) quadra           (    ) pátio da escola 

 

ARTE 

1) EM SEU CADERNO DE DESENHO PRODUZA UMA PAISAGEM DE FESTA JUNINA, 

ONDE VOCÊ TAMBÉM APARECE NA FESTA, COM ROUPAS QUE SE USA NESSE TIPO 

DE FESTA. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1) ESCREVA O NOME DE UMA BRINCADEIRA QUE VOCÊ VÊ EM FESTA JUNINA E 

FALE COMO ELA É. 

 

 


