+ ATIVIDADES

TURMA:
NOME:

Guia do Explorador

Explore sua região e reúna dados para completar este guia.

Cidade:

Mapa

Estado/País:

Continente:

Características Geográficas:

Observações pessoais:

QUAL SEU LUGAR FAVORITO DE SUA CIDADE? POR QUE?

DE TODOS OS LUGARES QUE O RATO RENATO PASSOU, QUAL DELES VOCÊ MAIS QUERIA CONHECER?

SE VOCÊ PUDESSE CRIAR UM MONUMENTO CULTURAL PARA SUA CIDADE, QUE REPRESENTE A CULTURA,
A HISTÓRIA E O POVO, COMO SERIA?

PARA SABER MAIS!!!
MONUMENTO:
substantivo masculino
1. obra, ger. grandiosa, construída com a finalidade de perpetuar a memória de pessoa ou acontecimento relevante na história de
uma comunidade, nação etc.
2. qualquer edificação de grande estatura, cujas dimensões, estética, imponência despertam admiração.

A Viagem
dos meus
sonhos

Desenhe o lugar que você quer visitar na caixa abaixo. Pode ser a Lua,
um parque de diversões ou qualquer lugar que você puder imaginar!
Use seus materiais para o desenho e depois responda às questões.

Meu sonho é visitar:

A coisa que eu mais gosto nesse lugar é:

Algumas das coisas que eu vou fazer na viagem dos meus sonhos são:

VAMOS VIAJAR PELO MUNDO!
Você conhece os 7 continentes? Encontre-os no mapa e escreva seus nomes.
Continente:
País:

Continente:

Continente:

País:

País:

Continente:
País:

Depois, escreva o nome de
um país que pertence a
esse continente.

Continente:
País:

Continente:
País:

Continente:

CURIOSIDADE:
A palavra não surgiu na Itália, mas este termo foi adaptado
para a versão gráfica “pizza”, quando chegou à Itália. Os
italianos se apropriaram desta palavra (que estava
relacionada a ideia de “porções de comida”) para dar nome ao
típico “pão-torta” que era bastante popular entre os italianos.
As pizzas começaram a fazer sucesso internacionalmente a
partir de meados do século XIX.

FESTA DA PIZZA

O time do bairro resolveu comemorar o título do campeonato com
uma festa regada à pizza! Quantos pedaços de pizza cada jogador
comeu? Escreva as fatias que faltam em formato de fração (dica: cada
pizza tem 6 fatias).

