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1. Desenha o que a leitura das palavras te sugere.

2. Escreve o nome das figuras.

3. Escreve frases com as palavras abaixo.

Alice Tótó Flor

Escola .

.

.

Música

Dança
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8. Completa as palavras referentes ao espetáculo, com a ajuda das imagens.

9. Observa e completa mediante o exemplo.

A

R Ó

N

Dois patins

Dois bailarinos

Um patim

Um relógio

Uma chave

4. Substitui as imagens por palavras e escreve as frases.

5. Apresentamos abaixo palavras relacionadas com o espetáculo. Pinta o número de 
sílabas que cada uma tem.

6. Ordena as sílabas e descobre as palavras.

Patim Magia

Bre Le

Lo Ge

Duas  iguais não há na natureza.

O  está sempre a aparecer e desaparecer.

7. Reescreve a frase, substituindo a palavra sublinhada por uma palavra com um 
significado contrário.

7.1  
 

7.2 A Alice é feia.

A Alice é  .

Sabes que vai ser pior.

Sabes que vai ser    .
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10. Faz corresponder as palavras com as imagens.

Criança

Luzes

Vestido

Gelo

Coelho

Flor
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Fica atento ao que já se encontra colorido e pinta as roupas das cores que mais gostares.

4. A ilustração que se segue corresponde à Alice e ao Coelho. 

5. Assinala com um X as características físicas da Alice.

Cabelo Alice

3.1 A atividade que gostava de ensinar é: .

3.2 Faz um desenho que demonstre a atividade.

Nome(s) Próprio(s):

Idade:  anos

Sexo: Feminino Masculino

Localidade onde vives:

Localidade onde viste o espetáculo:

Cola aqui a tua

Fotografia

1. Preenche a tua ficha de Identificação.

2. Seleciona a seguir as atividades que mais gostas de realizar. 

3. Das atividades que tu praticas, qual é que gostavas de ensinar à Lebre e ao Chapeleiro? 
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9.1 Pinta a gravura que melhor representa o tempo que estava no dia em que foste ver o espetáculo 
d’Alice e o País das Maravilhas no Gelo.

10.1 Gostaste do nosso espetáculo?

9. Como está o tempo?

10. Mensagem Final!

8.1 Recorda-te do nosso espetáculo e diz-nos em que altura do dia:

8.1.1 A Alice chegou ao palácio: 

8.1.2 A Lagarta estava a assar sardinhas: 

8. Agora é altura de falarmos do tempo. Os dias sucedem-se ciclicamente às noites.

1 3 42

6.1 Desenha um círculo em torno do(s) hábito(s) de higiene que todos devemos praticar e que se encontram 

nas figuras. 

7.1 Assinala com um X os alimentos que deve escolher.

6.2 Imagina agora que a Lebre e o Chapeleiro se vão sentar contigo à mesa. Pinta o(s) desenho(s) que se 

adequa(m) ao que devem fazer antes e depois de comer.

6. Agora vamos pensar num assunto muito importante: a higiene diária.

7. A alimentação é um tema importante para a nossa saúde. Ajuda o Chapeleiro e a Lebre 
a escolher os melhores alimentos para fazer um lanche para a Alice.

LEITE

Co
la
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Resposta:

2. Calcula e completa a sequência:
       

Deu dois bombons ao Coelho e três bombons à Lagarta e três ao Gato. Quantos bombons restaram?

1. A Alice comprou uma caixa com doze bombons.

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

20 +3 -2 +4 -2
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6. Descobre os números representados nos esquemas que se seguem. Entre eles, escreve 
o sinal > ou <.

7.  Uma flor segura 16 balões numa mão. Pinta da mesma cor os balões que representam 
o mesmo número.

15

10 + 10

20 + 3
20

vinte

uma dezena
e nove

unidades
duas dezenas

e três
 unidades

três dezenas
e duas

unidades

dezanove

10 + 9

19

23
vinte
e três

30 + 2

duas
dezenas

trinta 
e dois

32

4. A Alice tinha 30 rebuçados e deu metade à Lagarta. Quantos tem agora?

5. O Chapeleiro comprou uma bola e um skate cujos preços estão indicados junto dos 
objetos. Quanto gastou ao todo?

3. Observa e completa com o número de elementos de cada conjunto. Escreve esse 
número por extenso.

Cinco

Resposta:

Resposta:
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11. Na noite do jantar, a Alice e o Coelho olharam o céu estrelado. Delimita três conjun-
tos com cinco estrelas, contornando-os.

12. Estabelece a correspondência correta e descobre o objeto.

 3 + 3 + 1

12

9 + 3 

6 + 4

6 + 4 + 0

6 + 3

9

8

10 

7

4 + 4

10

8. Pinta as bailarinas que têm a mão direita levantada.

9. Escreve o número de cubos utilizados em cada construção.

10. No Palácio da Rainha, há três jarras com margaridas, como mostra a figura:

A B C D

A= B= C= D=

cio da Rainha, há três jarras com margaridas, como mostra a fig

10.1 Qual das jarras tem o maior número de margaridas?

10.2 Qual é o número de margaridas no total das três jarras?

Jarra da sala Jarra da cozinha Jarra do quarto

Resposta:
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Em que direção devem seguir?

16. Quatro amigos (Ana, Filipe, Joana e Tiago) decidiram ir ver o espetáculo “A Alice e o 
País das Maravilhas no Gelo”.

16.1 Sabe-se que:

16.2 Reservaram quatro lugares com os números 21, 22, 23 e 24. Na entrada da tenda há a 
placa como na figura acima.

- A Ana é a mais alta;
- O Tiago é o mais baixo;
- O Filipe é tão alto como a Joana.

Coloca o nome de cada participante no retângulo correspondente.

13.1 Marca essa hora no relógio abaixo.

13.2 Quantos minutos faltam para as oito horas da noite?

R.:

13. A Alice chegou ao jantar às 19h40m.

14. Descobre os sucessores e os antecessores dos números naturais que se 
encontram nas cartas da Alice.

Faltam minutos para as oito horas da noite.

3

2

8

1

2

12

Tinha

Recebeu

Ficou com

+

= = =

15. Completa a tabela que se segue que informa o número de guloseimas que o Henrique 
tinha e as que recebeu.

5 7 3
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1. Apresentamos abaixo uma lista de palavras. Pinta o número de sílabas que cada uma 
tem.

2. Escreve o nome das figuras.

3. Identifica, a vermelho, a fronteira entre as palavras e escreve as frases corretamente.

Bailarinos

Intervalo

Lagarta

Magia

Alice

Flor

e lho co

Ca Si Mú

Podeseroteulugar.

Asrosasháquepintar.

Aindametransformoemborboleta.

Serumpoucoloucopodeatésergenial.
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7. Se um amigo teu não tivesse visto o espetáculo, o que lhe contarias? Resume por 
palavras tuas.

8. Agora vamos passar a alguns exercícios de gramática. Entre as palavras PARECER, 
TER, MAGIA, AMOR, MÚSICAS, LUZ, CHAVE, ALICE, RATO, DANÇAS:

8.1 Quantas estão no singular?     

8.2 Quantas estão no plural?

8.3 Identifica o nome de um objeto:

8.4 Quantos verbos encontras na forma infinitiva?  Quais?

9. Utiliza o verbo ter para fazeres uma frase no passado, presente e futuro. Tenta ser 
original e não repitas as ideias.

Ontem

Hoje

Amanhã

10. Escreve uma pergunta possível para esta resposta

P:

R: A Alice lancha com o Chapeleiro e a Lebre.

P:

R: O espetáculo demora 90 minutos.

4. Faz um círculo a verde em torno das palavras que começam com letra maiúscula e um 
círculo a vermelho em torno das palavras que começam com letra minúscula.

5. Completa o crucigrama alusivo ao espetáculo, com a ajuda das imagens.

6. Ordena as palavras por ordem alfabética.

patim

bailarinos

fitas

Capuchinho

Luz

soldados

música

Flores

Batas

javali

formigas

Relógio

CHÁ

LUZ

LAGARTA

BORBOLETA

MAGIA

COR

AMOR

MC BOLACHA

GELO

DANÇA

MÚSICA

PATIM

L
G

M I
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1.1 O mês em que fazes anos (a vermelho).

1.2 O mês em que assististe ao espetáculo d’Alice e o País das Maravilhas no Gelo (a verde).

2.1 Quantas estações do ano existem:

2.2 Quantos meses do ano existem: 

2.3 Quantos dias tem cada mês: 

2.4 Quantos dias tem cada ano: 

2.5 No dia em que viste o espetáculo, estávamos em que estação do ano: 

1. Pinta o                   abaixo distinguindo por cores: 

2. Através da imagem que se encontra do lado direito da tua ficha, indica:

1 - Janeiro

2 - Fevereiro

3 - Março

4 - Abril

5 - Maio

6 - Junho

7 - Julho

8 - Agosto

9 - Setembro

10 - Outubro

11 - Novembro

12 - Dezembro

Meses do Ano Área a Pintar

dezembro       janeiro         fevereiro        m
arço

             abril             m
aio             junho             julho      

     
agost

o 
   

   
se

te
m

br
o

   
   

 o
u

tr
ub

ro
   

  n
ov

em
bro

O
ut

on
o 

 

         Inverno 

 
 

Prim
avera  

        
     

  Verã
o

       31 dias         28 ou 29        31 dias          30 dias          31 dias         30 dias         31 dias     
     

31 di
as

   
   

   
 3

1 
di

a 
   

   
   

  3
1 

di
as

   
   

   
30

 d

ias
    

    3
1 dias

dia 20  dia 21 
 

         dia 20 d
ia 21                                             dia 20 dia 21           

      
     

    
    

   
   

   
   

  d
ia

 2
0 

d
ia

 2
1

1 ANO
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6.1 Qual o grupo de alimentos que a Alice deve consumir em maior quantidade? 

6. Observa a roda dos alimentos e a informação complementar.

7. Observa as imagens e identifica a ação que a Alice deve ter por hábito fazer todos os 
dias a seguir às refeições e completa a frase seguinte.

Cada um dos 7 grupos alimentares tem funções e características nutricionais específicas devendo estar 
presente na alimentação diária. 
A dimensão de cada grupo indica-nos a quantidade recomendável em que cada alimento deve ser 
consumido diariamente. A água está representada no centro, pois está presente na maioria dos 
alimentos e é indispensável à vida.

Azeite

LEITE

Fr

uta
 

Hor
tíc

ol
as C

ereais e derivados, tubérculos

Leite e derivados

Carne, pescado e ovos

Leguminosas

Gorduras e óleos

6.2 E em menor quantidade? 

6.3 Tendo em conta a roda de alimentos, achas que a tua alimentação é variada? Porquê?  

Deve , porque

.

Se nasceste fora de Portugal, assinala com a ajuda do teu professor, num mapa-mundo, o teu local de 
nascimento.

3. Através do mapa abaixo, pinta, a cores diferentes, a cidade onde nascente, onde viste o 
espetáculo d’Alice e o País das Maravilhas no Gelo e onde costumas passar férias! 
Aproveita o exercício para falares com os teus colegas da turma sobre uma experiência 
em cada um destes locais.

4. Com os cinco sentidos (visão, audição, olfato, paladar e tato) podemos ver, ouvir, 
cheirar, saborear e tocar. Completa as frases e faz a ligação correta para cada sentido.

Viana do 
Castelo

Braga Vila
Real Bragança

Guarda

Viseu
Aveiro

Coimbra

Madeira

Açores

Leiria

Santarém

Lisboa

Setúbal

Évora

Beja

Faro

Portalegre

Castelo
Branco

Orgãos

Nariz Os __________ ajudam-me a ver o espetáculo.
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10. Tendo por base o itinerário abaixo, ajuda a Alice a entrar no País das Maravilhas no 
Gelo:

8.1 Todas estas regras são importantes, mas qual delas é que tu colocaste em prática quando foste ver o 
espetáculo?

9.1 Circula a estação do ano em que nos encontrávamos na altura em que foste ver o espetáculo.

9.2 Como já percebeste, o estado do tempo varia ao longo das estações do ano. Observa as imagens e 
identifica o estado do tempo presente no dia em que foste ver o espetáculo, independentemente da 
estação do ano.

8. Há regras de convivência social que todos devemos conhecer e respeitar. 

9. Lê com atenção as imagens abaixo que caracterizam as estações do ano.

Conversar e ensinar. Colaborar nas 
tarefas domésticas

Respeitar a ordem
e o silêncio

Devemos coversar sobre 
todos os assuntos e os 
mais velhos devem 
ensinar os mais novos.

Todos se devem respeitar 
e colaborar nos trabalhos 
domésticos.

Devemos respeitar os 
locais que são comuns e 
não incomodar as outras 
pessoas com barulho e 
confusão.

O inverno é a estação mais fria. 
Neva em algumas regiões. As 
noites são mais longas que os 
dias.

O verão é a estação mais 
quente. As pessoas vão para a 
praia e os dias são mais longos 
do que as noites.

A primavera é uma estação 
mais alegre e colorida. As 
árvores enchem-se de folhas e 
flores.

O outono é a estação em que 
as temperaturas começam a 
baixar e caem folhas de algu-
mas plantas.
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1. Para o jantar com a Rainha, o Coelho decidiu comprar um par de sapatos, um casaco e 
duas camisas com os preços que se seguem:

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

1.1 Quanto pagou o Coelho pelas suas compras?

1.2 Para efetuar o pagamento, o Coelho deu ao vendedor três notas de 100€. Qual foi o troco?

72€

119€
39€

Resposta:

Resposta:

2. O Chapeleiro tem 5 livros com 15 receitas diferentes cada. Quantos pratos poderá o 
Chapeleiro confecionar para o jantar (no total)?
       

Resposta:
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4. Escolhe a unidade métrica mais adequada para cada caso e assinala-a com um X.

m (metro)Caso

Altura do Muro

Peso do Coelho

Capacidade do
espelho

Peso do
Relógio

Distância da 
Casa da Alice ao
Palácio da Rainha

kg (quilograma) l (litro)

Continua na página seguinte...

Equivale a

Equivale a

Equivale a

5l

l1
2

1l 1l

1l

1l 1l 1l

l1
2 l1

4 l1
4

l1
2

Litros

Litros

Litros

3. Certo dia, os objetos do Palácio da Rainha compararam as capacidades de vários 
recipientes. Observa com atenção os esquemas que se seguem:

Qual é a capacidade total dos recipientes que se seguem?
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6. Considera a tabela que se segue, com os números de 12 em 12 (múltiplos de 12).

7. Observa a figura que o Chapeleiro fez nas aulas de Expressões.

6.1 Completa a tabela.

6.2 Existe algum número ímpar na tabela? Porquê?

6.3 Contorna a vermelho os números cujo algarismo das dezenas é o 8.

7.1 Qual é a forma do polígono que constitui a figura?

7.2 Pinta de vermelho 1/10 da figura acima.

12

+12

72 84

36

108

60

Triângulo Quadrado Pentágono Hexágono

5. Na relva do Palácio da Rainha, havia 100 pinos representados por pontos na figura 
abaixo.

Desenha no ponteado um retângulo (não quadrado) com área igual à do quadrado representado.

Unidade de medida
de comprimento

Unidade de medida
de comprimento
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10. No puzzle a seguir, falta uma das peças.

11. Efetua a correspondência correta:

Qual poderá ser a peça que falta?

Peça A Peça B Peça C Peça D

Peça C

Peça A Peça B

Peça D

2

4

6

9

5

10
10

3

12

4
14

8

6

20

18

x 2

8. Uma escola de primeiro ciclo decidiu ir ver o espetáculo “A Alice e o País das Maravilhas  
no Gelo”. Depois do evento, a produção organizou uma campanha de recolha de garrafas 
de meio litro de água, por anos de escolaridade. Organizou a informação no seguinte pic-
tograma.

9. A turma do Chapeleiro e da Lagarta tem 29 alunos. A professora queria tirar-lhes uma 
fotografia e eles dispuseram-se da seguinte forma:

8.1 Qual foi a quantidade de garrafas recolhidas depois do espetáculo?

8.2 A quantos litros correspondem as garrafas recolhidas pelos alunos do 2º ano?

- 7 alunos ficaram de pé em cima de um banco;
- 8 alunos ficaram de pé à frente do banco;
- os restantes alunos ficaram sentados no chão.

Quantos alunos ficaram sentados no chão?

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano

= 5 Garrafas

Resposta:
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Qual é o número que Alice diria agora, usando a mesma regra? Justifica.

13. A Alice foi à escola da vila e decidiu jogar um jogo com os meninos:

Lagarta, diz
um número.

Se dizes 6, 
eu digo 18.

Coelho, diz
outro número.

6

Se dizes 10,
eu digo...

7

Se dizes 7, 
eu digo 21.

Gato, diz 
um número.

10

Resposta:

12. Para fazer um bolo para o jantar, a Alice vai escolher uma forma e uma cobertura. Tem 
as seguintes opções.

Quantos bolos diferentes pode fazer a Alice?
Explica como chegaste à resposta, recorrendo a esquemas ou palavras.

Resposta:
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1. Sublinha os sentimentos/reações que o espetáculo te despertou.

2. Escreve uma frase relativa ao espetáculo em que faças uma:

3. Faz um círculo em torno do radical de cada palavra.

4. Escreve palavras da família de:

5. Reescreve as frases substituindo as palavras destacadas pelos seguintes pronomes 
pessoais: ela, ele, nós, vós, eles, elas.

Movimento

Sonolência

Alegria

Entusiasmo

Adormecer

Energia

Serenidade

Amor

Acordar

Cansaço

Infeliz

Enamorado

Florescer

Amoroso

Desfazer

Impossível

NOITE

2.1. Negação:

2.2. Afirmação:

a) As Flores são amigas.
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7.1. Faz a divisão silábica das palavras, que se encontram no diálogo anterior, e completa o quadro:

Palavras com
uma silaba

Palavras com
duas silabas

Palavras com
três silabas

Palavras com quatro
ou mais silabas

8. Assinala com um X os determinantes que podem ser associados a cada nome.

9. Completa o crucigrama alusivo ao espetáculo, com a ajuda das imagens.

Singular Plural

Masculino

Soldados

Rato

Louças

Patins

(o/um)
Feminino
(a/uma)

Masculino
(os/uns)

Feminino
(as/umas)

P M

AC

O

G

Que dia do mês é 
hoje?

b) A Alice entrou no País das Maravilhas no Gelo.

c) Os soldados estavam à procura da Alice.

d) Eu e a minha turma fomos ver o espetáculo d'Alice e o País das Maravilhas no Gelo.

Quero ter um cabelo esplendoroso, igual à minha beleza. Quero e quero já!

Pode mostrar-me como é que se penteia de manhã?

Que disparate! Tenho dois esquilos que me penteiam todos os dias!

Acho que não devia deixar roedores mexer no seu cabelo.

Presta atenção: 
sabes dizer-me o que têm 

em comum um corvo e uma
secretária?

Boa! Adoro adivinhas. 
Deixa-me pensar
 um bocadinho…

Sete

6. Faz a correspondência correta, identificando as frases abaixo como: Declarativa, Ex-
clamativa, Interrogativa e Imperativa.

7. Observa a ilustração e lê atentamente as falas das personagens.
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11. Escreve um texto com as memórias do dia em que viste o espetáculo d' Alice e o País 
das Maravilhas no gelo, referindo aquilo que mais gostaste. Utiliza as palavras: parecer, 
acreditar, magia, amor, gelo, músicas, luz, relógio, Alice, Tótó, danças.

A
Amor

B
Baralho

C
Cantar

D
Doces

E
Escadas

F
Flores

G
Gelo

H
História

I
Imaginação

J
Justiça

L
Luz

M
Música

N
Natal

O
Olhar

P
Patim

Q
Quinze Atores

R
Relógio

S
Sonhar

T
Tempo

U
União

V
Vassoura

X
Xilofone

Z
Zircão

ATÉ

SER UM PODE

.

10. O exercício que a seguir se segue é uma aventura!

 Procura a letra correspondente a cada imagem e desvenda a mensagem deste encantado musical.
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2.1. Que forma de deslocação utilizaste quando foste ver o espetáculo Alice e o País das Maravilhas no 
Gelo?

2.2. Das formas de deslocação abaixo, faz um círculo:
 - Em torno daquele que utilizaste para ir ver o espetáculo (a vermelho);
 - Em torno daqueles que melhor contribuem para a tua saúde (a verde);
 - Em torno daquele que utilizas diariamente para ir para a escola (a azul).

1. Em Portugal, os cidadãos e cidadãs possuem documentos que provam a sua nacionali-
dade, como é o caso do Cartão de Cidadão. Escreve a informação que se encontra no teu.

2. Já pensaste que a deslocação de um local para o outro é uma característica comum a 
pessoas e animais? Por isso, reflete sobre as questões abaixo.

3. No teu caso, ir para a escola é a principal razão para tu fazeres um percurso diário. 

Apelido(s):

Nome(s):

Sexo:

Nacionalidade (país):

Data de Nascimento:

Filiação:

3.1 Qual o meio de transporte que, por norma, diariamente usas?
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Filiação:

3.1 Qual o meio de transporte que, por norma, diariamente usas?
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7. Recordando-te do espetáculo a A Bela e o Monstro no Gelo, faz a legenda das figuras 
abaixo, com as palavras: sensação agradável ou sensação desagradável

8. Em dois vasos iguais a Alice colocou duas plantas. Depois ofereceu uma planta à 
Lagarta e outra ao Tótó. A Lagarta regou sempre a sua planta mas o Tótó não.

9. Indica se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas, escrevendo V ou F, respe-
tivamente.

10. O corpo da Alice é como o teu e, por isso, constituído por várias partes que funcio-
nam de maneira integrada e em harmonia umas com as outras. É importante perceber-
mos o seu funcionamento para que possamos adquirir hábitos saudáveis.

O que é que acabou por acontecer às plantas? 

Liga as expressões abaixo de modo a indicares as funções dos vários sistemas.

O Coelho deve dizer as horas certas às pessoas.

A Lagarta deve praticar desporto ao ar livre.

O Rato deve permanecer muito tempo em salas fechadas.

O Chapeleiro e a Lebre devem beber bebidas alcoólicas e fumar.

Os Soldados devem atirar o lixo para o chão.

A Alice deve lavar os dentes após as refeições.

Função digestiva

Função circulatória

Função respiratória

Função excretora

Entrada e saída do ar no nosso organismo.

Elimina as substâncias inúteis.

Transforma os alimentos.

Faz circular o sangue por todo o corpo.

Orgãos

Nariz Os __________ ajudam-me a ver a o espetáculo.

Através dos ____________ distingui as diferentes músicas.

Com o ______________ sinto o cheiro das coisas.

Com a _____________ identifico o sabor do doce que recebi.

Através da __________ as flores identificaram a Alice.

Pele

Língua

Olhos

Ouvidos

Sentido

Paladar

Olfato

Audição

Tato

Visão

Descrição

4. Todos os espaços têm uma função e um significado diferente. E por isso considera-se 
que os cinco sentidos são importantes para podermos ver, ouvir, cheirar, saborear e 
tocar-lhes. 
Completa as frases e faz a ligação correta para cada sentido.

5. Pensando agora numa realidade muito próxima do teu dia-a-dia. 
Tenta recordar-te de um local onde já tenhas estado com a tua família, descreve-o e 
explica porque motivo levarias a Lebre e o Chapeleiro Louco contigo, a conhecê-lo. 

3.2 Desenha esse percurso. 

6.1 Qual é o prato típico da tua região?

6. Durante esse percurso, imagina que ficavas com fome.

6.2 Onde levarias a Lebre e o Chapeleiro Louco a comer?
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Lagarta e outra ao Tótó. A Lagarta regou sempre a sua planta mas o Tótó não.

9. Indica se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas, escrevendo V ou F, respe-
tivamente.

10. O corpo da Alice é como o teu e, por isso, constituído por várias partes que funcio-
nam de maneira integrada e em harmonia umas com as outras. É importante perceber-
mos o seu funcionamento para que possamos adquirir hábitos saudáveis.

O que é que acabou por acontecer às plantas? 

Liga as expressões abaixo de modo a indicares as funções dos vários sistemas.

O Coelho deve dizer as horas certas às pessoas.

A Lagarta deve praticar desporto ao ar livre.

O Rato deve permanecer muito tempo em salas fechadas.

O Chapeleiro e a Lebre devem beber bebidas alcoólicas e fumar.

Os Soldados devem atirar o lixo para o chão.

A Alice deve lavar os dentes após as refeições.

Função digestiva

Função circulatória

Função respiratória

Função excretora

Entrada e saída do ar no nosso organismo.

Elimina as substâncias inúteis.

Transforma os alimentos.

Faz circular o sangue por todo o corpo.

Orgãos

Nariz Os __________ ajudam-me a ver a o espetáculo.

Através dos ____________ distingui as diferentes músicas.

Com o ______________ sinto o cheiro das coisas.

Com a _____________ identifico o sabor do doce que recebi.

Através da __________ as flores identificaram a Alice.

Pele

Língua

Olhos

Ouvidos

Sentido

Paladar

Olfato

Audição

Tato

Visão

Descrição
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que os cinco sentidos são importantes para podermos ver, ouvir, cheirar, saborear e 
tocar-lhes. 
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6. Durante esse percurso, imagina que ficavas com fome.
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2. Completa as sequências:       

1. Relativamente à Alice, ao Gato, e o Coelho e Chapeleiro, sabe-se que:

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

1.2 O Coelho e o Chapeleiro receberam ambas um chocolate igual. O Coelho dividiu o chocolate em quatro 
partes iguais e comeu três partes. O Chapeleiro dividiu o seu em dez partes iguais e comeu quatro. Quem 
terá comido mais chocolate? Explica a tua resposta recorrendo a esquemas, cálculos ou palavras.

- A idade da Alice é um múltiplo de 4;
- A idade do Coelho é um número ímpar;
- O Chapeleiro é a mais nova dos quatro;
- O Gato é quatro anos mais velho do que a Alice.

1.1 De entre os números 14, 15, 16 e 20, indica qual se adequa às idades dos personagens.

Regra: + 3 5

Regra: -7 24

Gato Alice Chapeleiro Coelho
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2. Completa as sequências:       

1. Relativamente à Alice, ao Gato, e o Coelho e Chapeleiro, sabe-se que:
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Regra: + 3 5

Regra: -7 24

Gato Alice Chapeleiro Coelho
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6. A Alice decidiu fazer um bolo seguindo parte da receita:

7. A Alice, o Coelho e a Lagarta vão à livraria. Observa o quadro que se segue que represen-
ta a despesa efetuada por cada um dos personagens (os números representam a quanti-
dade de notas e moedas).

20

10

5

2

1

0,5

0,2

2

1

3

3

3

1

2

1

1

2

Nota

Moeda

LagartaCoelhoAliceQuantia (€)

7.1 Quantas moedas (ao todo) gastaram os três personagens?

7.2 Calcula a despesa que cada personagem efetuou na livraria.

Quantidade de Farinha

Quantidade de Ovos

Quantidade de Açúcar

Quantidade de Margarina

Meio quilograma

Uma dúzia

Um quilograma

Um quarto de quilograma

Resposta:

3. Ajuda a Alice e completa a tabela como no exemplo:

4. Assinala com um X o quadrado correspondente à leitura por extenso
 “Seis milhares, quatro centenas e dezoito centésimas”

5. No relógio da igreja da vila onde a Alice nasceu, aparece a seguinte inscrição em numer-
ação romana, referente ao seu ano de construção.

6400,18

6,40018

640,018

64,0018

127

245

1 2 7

3 1

100 + 20 + 7

... + ... + ...

400 + ... + ...

Cento e vinte e sete

Noventa e quatro

Número ExtensoCentenas Dezenas Unidades Decomposição

5.1 Em que data foi construída a igreja?

5.2 Há quantos anos foi construída a igreja?
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6. A Alice decidiu fazer um bolo seguindo parte da receita:

7. A Alice, o Coelho e a Lagarta vão à livraria. Observa o quadro que se segue que represen-
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Um quilograma

Um quarto de quilograma

Resposta:

3. Ajuda a Alice e completa a tabela como no exemplo:

4. Assinala com um X o quadrado correspondente à leitura por extenso
 “Seis milhares, quatro centenas e dezoito centésimas”

5. No relógio da igreja da vila onde a Alice nasceu, aparece a seguinte inscrição em numer-
ação romana, referente ao seu ano de construção.

6400,18

6,40018

640,018

64,0018

127

245

1 2 7

3 1

100 + 20 + 7

... + ... + ...

400 + ... + ...

Cento e vinte e sete

Noventa e quatro

Número ExtensoCentenas Dezenas Unidades Decomposição

5.1 Em que data foi construída a igreja?

5.2 Há quantos anos foi construída a igreja?
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10. Nas suas viagens, a Alice levava com ela vários objetos que tu conheces.

11. A Rainha guarda consigo um saco com Pó dourado para fazer magia. Quantos deca-
gramas de pó tem o saco representado na figura?

12. Observa os seguintes algarismos.

Escreve nos retângulos o nome dos sólidos geométricos que cada objeto te faz lembrar.

Usando cada um daqueles algarismos apenas uma vez, escreve:

a) O maior número par.

b) O maior número múltiplo de 5.

c) O menor número em que o algarismo dos milhares é 7.

1 4 5 7

8. Em casa do Coelho bebe-se diariamente 25 dl de leite. Nos meses de julho, agosto e 
setembro bebe-se mais 0,5 litros por dia. Quantos litros de leite se ingere nos três meses 
de Verão?

9. O Palácio da Rainha tem uma horta plantada de acordo com a imagem:

Preenche a tabela:

14/100

20/100

Batatas

Feijão verde 0,1

0,08

Cultura Fração Número Decimal

Legenda:

Feijão Verde

Alfaces

Pimentos

Cebolas

Batatas

Alhos
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15. O Chapeleiro e a Lebre pensaram em números diferentes. Lê o que eles disseram.

16. Observando a regularidade dos saltos da Lebre, completa a sequência:

Efetuadas as duas operações, o Chapeleiro e a Lebre obtiveram como resultado o mesmo número: 
12. Em que número terá pensado cada um dos personagens inicialmente?

900 950 1000

mil

500

Subtraí 5 ao 
meu número.

Adicionei 2 ao
meu número.

Resposta:

13. A Alice precisa do seguinte material para construir uma corda de saltar:

14. O Chapeleiro comprou um gelado com quatro bolas de sabores diferentes: morango, 
limão e maracujá e nata. Sabe-se que:

Quantas cordas de saltar completas consegue a Alice fazer com 25 metros de fio e 17 pegas? Explica 
como chegaste à tua resposta.

- A bola de baixo é de maracujá;
- A bola de limão está entre duas bolas;
- A bola de morango está imediatamente abaixo da bola de nata.

Escreve, nos retângulos respetivos, o sabor de cada uma das bolas.

3 metros de fio 2 pegas

Resposta:
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15. O Chapeleiro e a Lebre pensaram em números diferentes. Lê o que eles disseram.
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limão e maracujá e nata. Sabe-se que:

Quantas cordas de saltar completas consegue a Alice fazer com 25 metros de fio e 17 pegas? Explica 
como chegaste à tua resposta.

- A bola de baixo é de maracujá;
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1. Escreve uma palavra relacionada com o espetáculo, tendo em conta o número de 
sílabas pintadas abaixo.

2. Ordena as palavras abaixo de forma a formar uma frase:

3. Conjuga os verbos no Presente, Passado e Futuro, do modo Indicativo:

riqueza / tem / raro / maior / e / que / é / único / O

Tu

Ele

Vós

Eu

Eles

Nós

DançarPresente Ser Amar
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1. Escreve uma palavra relacionada com o espetáculo, tendo em conta o número de 
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Vós
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Continua na página seguinte

5. Escreve sse ou -se de acordo com o sentido da frase.

6. Seguindo o exemplo abaixo, forma adjetivos a partir das seguintes palavras:

O Coelho    (enganar) nas horas.

Se ela se     (despachar) mais depressa era bom para todos.

Se a Rainha    (parar) de cortar cabeças era mais feliz.

Trabalho - Trabalhoso

Maldade - 

Sabor - 

Cheiro - 

Saudade - 

Tu

Ele

Vós

Eu

Eles

Nós

DançarPassado Ser Amar

Tu

Ele

Vós

Eu

Eles

Nós

DançarFuturo Ser Amar

4. Reescreve a seguinte frase, mudando a forma verbal para os diferentes tempos verbais 
do modo Indicativo.

Pretérito Perfeito

“A Alice está no jardim.

Futuro 

Pretérito Imperfeito

.

.

.
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Continua na página seguinte

5. Escreve sse ou -se de acordo com o sentido da frase.
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Se ela se     (despachar) mais depressa era bom para todos.

Se a Rainha    (parar) de cortar cabeças era mais feliz.

Trabalho - Trabalhoso

Maldade - 

Sabor - 

Cheiro - 

Saudade - 

Tu

Ele

Vós

Eu

Eles

Nós

DançarPassado Ser Amar

Tu

Ele

Vós

Eu

Eles

Nós

DançarFuturo Ser Amar
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do modo Indicativo.

Pretérito Perfeito

“A Alice está no jardim.

Futuro 

Pretérito Imperfeito

.

.

.
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9. Se um amigo teu não tivesse visto o espetáculo, o que lhe contarias?

8. Completa o crucigrama alusivo ao espetáculo, com a ajuda das imagens.

Resume por palavras tuas a história tendo em conta as palavras que encontraste na sopa de letras.

P M

AC

O

G
A
Amor

B
Baralho

C
Cantar

D
Doces

E
Escadas

F
Flores

G
Gelo

H
História

I
Imaginação

J
Justiça

L
Luz

M
Música

N
Natal

O
Olhar

P
Patim

Q
Quinze Atores

R
Relógio

S
Sonhar

T
Tempo

U
União

V
Vassoura

X
Xilofone

Z
Zircão

ATÉ

SER UM PODE

.

7. O exercício que a seguir se segue é uma aventura!

 Procura a letra correspondente a cada imagem e desvenda a mensagem deste encantado musical.



65

9. Se um amigo teu não tivesse visto o espetáculo, o que lhe contarias?

8. Completa o crucigrama alusivo ao espetáculo, com a ajuda das imagens.

Resume por palavras tuas a história tendo em conta as palavras que encontraste na sopa de letras.

P M

AC

O

G



1.1 Dá exemplos de atividades nacionais.

1.2 Quais as atividades económicas que estão relacionadas com a agricultura?

1.3 O que é a pecuária? Sustenta a tua resposta com exemplos de produtos.

1.4 O que é a indústria? Sustenta a tua resposta com exemplos de produtos.

Faz a ligação correta entre as expressões abaixo.

Os sólidos 

Os líquidos 

Os gasosos 

têm forma e volume variáveis.

têm forma variável e volume constante.

têm forma e volume constantes.

1. Como sabes todas as profissões são importantes e úteis. Devemos, por isso, respeitar 
de igual forma todas as profissões e as pessoas que nelas trabalham.

2. Pensa numa característica importante do espetáculo que viste: o Gelo. 

3. Observa a figura, lê as legendas e completa-as com as expressões abaixo:

A água passa do estado  

de vapor ao estado 

líquido.

A água cai em forma de 

chuva, neve ou granizo.

A água passa do estado 

líquido ao estado sólido.

A água passa do estado 

líquido ao estado de 

vapor.

Condensação      Solidificação      Precipitação      Evaporação

.

.

.

.
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1.1 Dá exemplos de atividades nacionais.

1.2 Quais as atividades económicas que estão relacionadas com a agricultura?
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3. Observa a figura, lê as legendas e completa-as com as expressões abaixo:
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de vapor ao estado 

líquido.
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chuva, neve ou granizo.

A água passa do estado 

líquido ao estado sólido.

A água passa do estado 

líquido ao estado de 

vapor.

Condensação      Solidificação      Precipitação      Evaporação

.

.

.

.
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8.1 Em que altura do dia não te deves expor aos raios solares? Porquê? 

8.2 Se te dessem a escolher entre um protetor solar de índice 30 e um de índice 50,
 qual escolherias?

10.1 O que deves fazer numa situação destas? 

10.2 Que atitudes podes ter para prevenir a situação de incêndio? 

10. Imagina agora que no fim do piquenique, uma pessoa vai ao vosso encontro e pede 
ajuda porque estava tudo em chamas numa zona perto. 

8. Imagina que foste passar um dia com a Alice, o Tótó, o Chapeleiro e a Lebre até uma 
floresta. Estava um dia de muito calor.

9. Completa o crucigrama.

I

A

B

C

D

N

C
Ê
N
D
I
O
S

A – Os incêndios florestais destroem grandes 

áreas de…

B – Também são chamados “soldados da paz”

C – Aparelho que serve para extinguir (apagar) 

fogos

D – Os incêndios florestais ocorrem principal-

mente no…

5.1 Pinta de amarelo a cidade onde viste o espetáculo Alice e o País das 
Maravilhas no Gelo.

5.2 Qual o seu nome?

Cabeça 

Tronco 

Os Membros 

formado pela coluna vertebral e pela caixa toráxica

formados pelos ossos dos braços e das pernas

formada pelos ossos do crânio e da face

4. Completa o crucigrama com o nome dos diferentes oceanos.

5. Observa o mapa.

6. O que nos permite rir, correr, saltar e efetuar outros movimentos são: os músculos, os 
ossos e a pele. São eles que permitem aos patinadores treinarem para apresentarem 
todas as acrobacias.

7. Faz a ligação correta entre as expressões abaixo.

P
T

A -
R

R
A

I O
Á I-A C

O

LG

Â I

ODÍ

5.3 Em que país fica localizado?

5.4 Em que continente fica localizado?

5.5 Que oceano banha Portugal?

Das expressões abaixo, indica as V (verdadeiras) e F (falsas).

O Homem é um animal vertebrado porque tem esqueleto.

O esqueleto humano é um conjunto de ossos soltos.

Para evitar deformações no esqueleto devemos manter sempre a postura correta.

Os ossos situam-se por cima da pele.

Sem esqueleto não seria possível mantermo-nos na posição vertical.
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8.1 Em que altura do dia não te deves expor aos raios solares? Porquê? 

8.2 Se te dessem a escolher entre um protetor solar de índice 30 e um de índice 50,
 qual escolherias?

10.1 O que deves fazer numa situação destas? 

10.2 Que atitudes podes ter para prevenir a situação de incêndio? 

10. Imagina agora que no fim do piquenique, uma pessoa vai ao vosso encontro e pede 
ajuda porque estava tudo em chamas numa zona perto. 

8. Imagina que foste passar um dia com a Alice, o Tótó, o Chapeleiro e a Lebre até uma 
floresta. Estava um dia de muito calor.

9. Completa o crucigrama.

I

A

B

C

D

N

C
Ê
N
D
I
O
S

A – Os incêndios florestais destroem grandes 

áreas de…

B – Também são chamados “soldados da paz”

C – Aparelho que serve para extinguir (apagar) 

fogos

D – Os incêndios florestais ocorrem principal-

mente no…

5.1 Pinta de amarelo a cidade onde viste o espetáculo Alice e o País das 
Maravilhas no Gelo.

5.2 Qual o seu nome?

Cabeça 

Tronco 

Os Membros 

formado pela coluna vertebral e pela caixa toráxica

formados pelos ossos dos braços e das pernas

formada pelos ossos do crânio e da face

4. Completa o crucigrama com o nome dos diferentes oceanos.

5. Observa o mapa.

6. O que nos permite rir, correr, saltar e efetuar outros movimentos são: os músculos, os 
ossos e a pele. São eles que permitem aos patinadores treinarem para apresentarem 
todas as acrobacias.

7. Faz a ligação correta entre as expressões abaixo.

P
T

A -
R

R
A

I O
Á I-A C

O

LG

Â I

ODÍ

5.3 Em que país fica localizado?

5.4 Em que continente fica localizado?

5.5 Que oceano banha Portugal?

Das expressões abaixo, indica as V (verdadeiras) e F (falsas).

O Homem é um animal vertebrado porque tem esqueleto.

O esqueleto humano é um conjunto de ossos soltos.

Para evitar deformações no esqueleto devemos manter sempre a postura correta.

Os ossos situam-se por cima da pele.

Sem esqueleto não seria possível mantermo-nos na posição vertical.



1. Para o jantar da Rainha, encomendaram-se 300 ramos de flores. Nessa encomenda havia 
três tipos de ramos:

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

1.1 Quantos ramos apenas com margaridas havia na encomenda?

1.2 Calcula a percentagem de ramos de rosas (com ou sem margaridas) na encomenda.

1.3 A encomenda foi entregue em três dias. Sabe-se que:

- No segundo dia entregou-se o dobro dos ramos de flores do primeiro dia;
- No terceiro dia entregou-se o triplo dos ramos de flores do primeiro dia;

Qual das opções poderá corresponder às três fases da encomenda?

- Ramos apenas com margaridas;
- Ramos apenas com rosas;
- Ramos com rosas e margaridas.

No diagrama que se segue, que está incompleto, fez-se um registo do número de ramos de cada tipo:

Ramos com 
Margaridas

Ramos com 
Rosas

80120

Primeiro Dia: 50 Segundo Dia: 100  Terceiro Dia: 200

Primeiro Dia: 40 Segundo Dia: 80  Terceiro Dia: 24

Primeiro Dia: 40 Segundo Dia: 80  Terceiro Dia: 120

Primeiro Dia: 50 Segundo Dia: 100  Terceiro Dia: 150
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4. Há alguns anos atrás, a comitiva da Rainha percorreu Portugal Continental de Norte a 
Sul, em cinco dias, num trajeto de 910 km, iniciando em Viana do Castelo e terminando em 
Faro. O percurso da Rainha está indicado na tabela abaixo.

5. Uma carta estava colocada sobre uma mesa. Quando o Gato a rodou 90º no sentido 
anti-horário, a carta ficou na posição representada na figura ao lado. 

4.2 Sabendo que a distância de Viana à Guarda é a mesma da distância de Lisboa a Beja, completa a 
tabela acima.

Esboça a posição em que ficaria a carta se o Gato a tivesse rodado 90º no sentido horário 
seguindo a seta a tracejado.

4.1 Quantos quilómetros percorreu a Rainha nos segundo, terceiro e quinto dias?

Guarda

Leiria

Viana do Castelo

Beja

Lisboa

Leiria

Lisboa

240

150

150

910

Guarda

Faro

Beja

Cidade de Partida Cidade de Chegada

Total percorrido

Distância (km)

?

Resposta:

2. Para uma festa, construíram-se enfeites de pano com forma de estrela. Na sequência que 
se segue, cada figura tem mais círculos de pano do que na figura anterior.

3. Um dos passatempos favoritos da Alice é o de fazer bolos. Colocou um bolo no forno às 
17h40m, tendo estado 45 minutos a cozer.

2.1 Completa a tabela que relaciona a figura com o número de círculos.

2.2 Haverá alguma figura com 32 círculos? Justifica a tua resposta.

3.1 Marca no relógio que se segue a hora à qual a Alice retirou o bolo do forno.

3.2 Depois de frio, o Coelho e a Lagarta comeram (cada um) 2/5 do bolo. Sombreia a porção que represen-
ta o que resta do bolo.

Figura 1 Figura 2 Figura 3 ...

...

25

2

3

1

Figura Número de Círculos
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9. O campo de futebol do Palácio tem a forma de um retângulo como o que está representa-
do na figura. Tem 70 metros de perímetro. O lado menor do campo tem 12,5 metros.

10. A Alice colocou vários objetos em duas balanças. As bolas B pesam o mesmo. As 
caixas C também pesam o mesmo. As balanças estão em equilíbrio.

11. Efetua a correspondência:

10.1 A que sólido geométrico se assemelham s sólidos A, B e C?

10.2 Qual a expressão que completa corretamente a frase:

“O peso do sólido C é ............. do peso do sólido A”.

Qual é, em metros quadrados, a área do campo?

Ângulo Obtuso Ângulo Reto Ângulo Agudo

a) metade b) o mesmo c) o dobro d) a quarta parte

A B B B C C

6. No jantar havia uma mesa com várias canecas de sumo de laranja. Cada caneca tem 2 l 
de sumo. Com esse sumo consegue-se encher cinco copos iguais sobrando 250 ml. Que 
quantidade de sumo, em ml, se pode deitar em cada copo?

7. O Chapeleiro representou num gráfico o número de livros infantis que existem na 
biblioteca da sua escola.

8. Assinala com X na reta numérica seguinte, o ponto que corresponde ao número 3/8.

a) Quantos livros “Alice e o País das Maravilhas no Gelo” existem na biblioteca?

b) Quantos livros “Cinderela no Gelo”, a biblioteca tem a mais do que “Alice e o País das Maravilhas no Gelo”?

0 1

Números
de Livros

3

0
Quebra Nozes

no Gelo
Cinderela
no Gelo

Alice e o País
das Maravilhas

no Gelo

Branca de Neve
no Gelo

6

9

12

15

18

Título do
Livro

Resposta:
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15. A planta seguinte representa o quarto da Alice.

16. Utiliza os números indicados a seguir para completares, na notícia, os espaços
assinalados por um traço, de forma que as frases façam sentido.

15.1 Qual é a área do quarto da Alice, em metros quadrados?

15.2 A cama da Alice tem 1,10 m de largura. Qual poderá ser o comprimento da cama da Alice?

Em   , depois de ter efetuado   saltos à corda em    segundos, ou seja, em  
minuto, um professor de Educação Física conseguiu inscrever, pela segunda vez, o seu nome no livro dos 
recordes. A primeira vez tinha sido no ano   .

a) 0,75 m b) 1,05 m c) 1,75 m d) 3,05 m

1 60 246 1995 2007

Comprimento
da cama

4 m

3 m

13. A figura seguinte representa a planta do Museu da Fantasia da vila da Alice.

14. A que sólidos o gelado do Coelho te faz lembrar?

13.1 Traça na planta o percurso da Alice.

13.2 Quantas vezes, no mínimo, passou a Alice pela sala da fantasia?

A Alice visitou as diferentes salas do museu, pela ordem a seguir indicada.

- Da sala da entrada, foi à sala das máscaras;
- Seguiu para a sala do sonho;
- Visitou a sala do mistério;
- Da sala do mistério, foi à sala da magia;
- Da sala da magia, voltou à sala do sonho e saiu do museu.

Um círculo e uma pirâmide.

Um cone e uma esfera.

Um paralelepípedo e um cone.

Um triângulo e uma esfera.
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1. Na ilustração a seguir temos a Alice. Usa agora a tua imaginação para pintares a 
imagem. A seguir, recorta a imagem pelo picotado e constrói o puzzle. (16 peças)
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4. O espetáculo Alice e o País das Maravilhas no Gelo tem muita cor, luz mas principal-
mente música. Para te recordares do espetáculo, tens a seguir o excerto do refrão da 
música que certamente ficou na tua memória. Esperemos que gostes de voltar a cantá-la!

“O lugar para sonhar”

O LUGAR PARA SONHAR

TODOS

 SE GOSTAS DE SONHAR
 ESTÁS NO SÍTIO CERTO
 VEM MARCHAR CONNOSCO
 DEIXA-TE FICAR POR PERTO!

 O PAÍS DAS MARAVILHAS
 PODE SER O TEU LUGAR
 BICHOS E SERES MÁGICOS
 VÃO ESTAR SEMPRE A CELEBRAR!

 AQUI NÃO HÁ SEGREDOS
 PARA QUEM CÁ QUISER MORAR
 BASTA ABRIR O CORAÇÃO... .
 E NESTA LOUCURA ACREDITAR!

 O PAÍS DAS MARAVILHAS
 PODE SER O TEU LUGAR
 PODE SER O TEU LUGAR
 PODE SER O TEU LUGAR!

 AQUI REINA A HARMONIA
 E JÁ NINGUÉM PERDE A CABEÇA
 SE ALGUÉM ME IRRITAR
 QUERO LÁ SABER, NÃO ME INTERESSA!

 O PAÍS DAS MARAVILHAS
 PODE SER O TEU LUGAR
 PODE SER O TEU LUGAR
 PODE SER O TEU LUGAR!

Bom trabalho!

2. Dominó d’Alice e o País das Maravilhas no Gelo.

3. Aprender a brincar reciclando….
Cria um tabuleiro com uma cartolina. Guarda 24 tampas de rolhas de garrafa, a seguir 
recorta 12 imagens da Alice e 12 imagens da Raínha. Constrói o teu próprio jogo de 
damas e diverte-te!
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CabeloAlice

Soluções 1º Ano Estudo do Meio

1.  Resposta Pessoal

2.  Resposta Pessoal

3.  Resposta Pessoal

4.  Resposta Pessoal

5.  

6.1

6.2

7.1  1. Peixe, 2. Fruta, 8. Água;

8.1 Ao meio-dia

8.2 De tarde

9.  Resposta Pessoal

10.  Resposta Pessoal

Soluções 1º Ano Português

1. Desenha a teu gosto.

2.  a) Patins 
 b) Gelo
 c) Porta

3.  Todas as frases desde que contenham as palavras solicitadas (escola, música e dança), são
 respostas válidas

4.  4.1) Duas flores iguais não há na natureza;
 4.2) O gato está sempre a aparecer e a desaparecer.

5. Patim – 2 sílabas 

 Magia – 3 sílabas

6. Le-bre e Ge-lo 

7. 7.1. Sabes que vai ser melhor. 
 7.2. A Alice é bonita.

8. 

9. Dois patins  Um patim
 Dois bailarinos Um bailarino
 Dois relógios Um relógio
 Duas Chaves Um castiçal

10.

A
D

Ç
A

N

RÓ

N MEIN

O ELGI

Criança

Luzes

Vestido

Gelo

Coelho

Flor
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Soluções 2º ano Português

1. 

2. Co-e-lho
 Mú – Si – Ca

3. 3.1) Pode ser o teu lugar;
 3.2) As rosas há que pintar;
 3.3) Ainda me transformo em borboleta;
 3.4) Ser um pouco louco pode até ser genial.

4.

5. 

6. A - AMOR
 B - BORBOLETA 
 C - CHÁ, COR;
 D - DANÇA 
 E - GELO 
 F - LAGARTA , LUZ;
 G - MAGIA, MC BOLACHA, MÚSICA;
 H - PATIM

7.  Resposta Pessoal.

8.  8.1) Oito (parecer, ter, magia, amor, luz, chave, Alice e rato);
 8.2) Duas (músicas e danças); 
 8.3) Chave; 
 8.4) Dois (parecer e ter)

9. Ontem, tive/tiveste/teve/tivemos/tivésseis/tivemos; 
 Hoje tenho/tens/tem/temos/tendes/têm; 
 Amanhã terei/terás/terá/teremos/tereis/terão.

10. 10.1) Com quem lancha a Alice?
 10.2) Quanto tempo demora o espetáculo? 

patim

bailarinos

fitas

Capuchinho

Luz

Flores

música

Soldados

Batas

javali

formigas

Relógio

Bailarinos

Intervalo

Alice

Magia

Lagarta

Flor

L
G
A

I
A O

G
MÚSCA

E RLÓIO

I

Soluções 1º ano Matemática

1. 12-2= 10; 10-3=7; 7-3=4.
 R: Restaram 4 bombons.

2. Números em falta: 23, 21, 24, 22.

3. 5     3   4
   (três)       (quatro)

4. 30:2= 15; 30-15=15.
 R: A Alice tem agora 15 rebuçados.

5. 8+5=13
 R: O Chapeleiro gastou 13 Eur.

6. Números e notação em falta:
 < 34
 27>25

7.

8. 2.º e 5.º

9. A=3; B=5; C=4, D=7.

10.1 É a jarra da sala a que tem o maior número de margaridas.
10.2 7+3+5=15
 R: No total há 15 margaridas.

12. 6+4 corresponde a 10
 12 corresponde a 9+3
 3+3+1 corresponde a 7
 8 corresponde a 4+4
 6+3 corresponde a 9
 10 corresponde a 6+4+0

13. 60-40 = 20
 Faltam 20 minutos para as oito horas da noite.

14. 4-5-6;  6-7-8;  2-3-4;

15. 3+2=5; 8+1=9 ; 2+10=12;

16.1 Ordem dos retângulos: Ana, Filipe, Joana e Tiago
16.2
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Soluções 2º ano Português

1. 

2. Co-e-lho
 Mú – Si – Ca

3. 3.1) Pode ser o teu lugar;
 3.2) As rosas há que pintar;
 3.3) Ainda me transformo em borboleta;
 3.4) Ser um pouco louco pode até ser genial.

4.

5. 

6. A - AMOR
 B - BORBOLETA 
 C - CHÁ, COR;
 D - DANÇA 
 E - GELO 
 F - LAGARTA , LUZ;
 G - MAGIA, MC BOLACHA, MÚSICA;
 H - PATIM

7.  Resposta Pessoal.

8.  8.1) Oito (parecer, ter, magia, amor, luz, chave, Alice e rato);
 8.2) Duas (músicas e danças); 
 8.3) Chave; 
 8.4) Dois (parecer e ter)

9. Ontem, tive/tiveste/teve/tivemos/tivésseis/tivemos; 
 Hoje tenho/tens/tem/temos/tendes/têm; 
 Amanhã terei/terás/terá/teremos/tereis/terão.

10. 10.1) Com quem lancha a Alice?
 10.2) Quanto tempo demora o espetáculo? 

patim

bailarinos

fitas

Capuchinho

Luz

Flores

música

Soldados

Batas

javali

formigas

Relógio

Bailarinos

Intervalo

Alice

Magia

Lagarta

Flor

L
G
A

I
A O

G
MÚSCA

E RLÓIO

I

Soluções 1º ano Matemática

1. 12-2= 10; 10-3=7; 7-3=4.
 R: Restaram 4 bombons.

2. Números em falta: 23, 21, 24, 22.

3. 5     3   4
   (três)       (quatro)

4. 30:2= 15; 30-15=15.
 R: A Alice tem agora 15 rebuçados.

5. 8+5=13
 R: O Chapeleiro gastou 13 Eur.

6. Números e notação em falta:
 < 34
 27>25

7.

8. 2.º e 5.º

9. A=3; B=5; C=4, D=7.

10.1 É a jarra da sala a que tem o maior número de margaridas.
10.2 7+3+5=15
 R: No total há 15 margaridas.

12. 6+4 corresponde a 10
 12 corresponde a 9+3
 3+3+1 corresponde a 7
 8 corresponde a 4+4
 6+3 corresponde a 9
 10 corresponde a 6+4+0

13. 60-40 = 20
 Faltam 20 minutos para as oito horas da noite.

14. 4-5-6;  6-7-8;  2-3-4;

15. 3+2=5; 8+1=9 ; 2+10=12;

16.1 Ordem dos retângulos: Ana, Filipe, Joana e Tiago
16.2
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Soluções 2º Ano Matemática

1.1 72+119=191
 2 x 39 = 78
 191 + 78 = 269
 O Coelho pagou 269 Eur pelas suas compras.

1.2 3 x 100= 300
 300-269 = 31
 O Coelho recebeu de troco 31 Eur.

2 5 x 15=75
 O Chapeleiro pode confecionar 75 pratos.

3. 2+0.,5= 2,5 l;
 1+0,5+0,5+0,25+0,25+0,25+0,25= 3
 5+1+1+ 0.5,0,25=7 ,75 l

4. 

5.

6.1 Números em falta na tabela: 24, 48, 96, 120

6.2 Não existe porque os números da tabela correspondem aos múltiplos de 12; em particular são múltiplos de   
 2 (ou seja pares).

6.3 84

7.1 Hexágono

7.2 20:10=2
 Deverão ser coloridos 2 hexágonos

8.1 3+2+3+4=12
 12 x 5 = 60
 Foram recolhidas 60 garrafas.

8.2 60 x 0,5 =30 ou 60 : 2 = 30
 Às 60 garrafas correspondem 30 litros de água.

9. 7+8 = 15
 29 – 15 = 14
 Ficaram 14 alunos sentados no chão.

10. A
11. 

12. 8 (2 x 4; para cada uma das formas tem quatro possíveis coberturas)

13. Dirá 30 (triplo do número original). 

2

4

6

9

5

10
10

3

12

4
14

8

6

20

18

x
x

x
x

x

Peso do
Relógio

Soluções 2º ano Estudo do Meio

1.  Resposta pessoal.

2.1  4 estações

2.2  12 meses

2.3  28/29, 30 ou 31 dias.

2.4  365 ou 366 dias

2.5 Inverno

3.  Resposta pessoal e livre.

4. 

5 5.1) e 5.3).
 
7. Lavar os dentes

8. Respeitar a ordem e o silêncio.

9.1 Depende do mês em que assistiram ao espetáculo. A resposta Outono ou Inverno está correta.

9.2 Resposta Pessoal.

10. 

Orgãos

OlhosOs olhos ajudam-me a ver o espetáculo.

Através dos ouvidos distingui as diferentes músicas.

Com o nariz sinto o cheiro das coisas.

Com a língua identifico o sabor do doce que recebi.

Através da pele as flores identificaram a Alice.

Ouvidos

Nariz

Língua

Pele

Sentido

Paladar

Olfato

Audição

Tato

Visão

Descrição
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Soluções 2º Ano Matemática

1.1 72+119=191
 2 x 39 = 78
 191 + 78 = 269
 O Coelho pagou 269 Eur pelas suas compras.

1.2 3 x 100= 300
 300-269 = 31
 O Coelho recebeu de troco 31 Eur.

2 5 x 15=75
 O Chapeleiro pode confecionar 75 pratos.

3. 2+0.,5= 2,5 l;
 1+0,5+0,5+0,25+0,25+0,25+0,25= 3
 5+1+1+ 0.5,0,25=7 ,75 l

4. 

5.

6.1 Números em falta na tabela: 24, 48, 96, 120

6.2 Não existe porque os números da tabela correspondem aos múltiplos de 12; em particular são múltiplos de   
 2 (ou seja pares).

6.3 84

7.1 Hexágono

7.2 20:10=2
 Deverão ser coloridos 2 hexágonos

8.1 3+2+3+4=12
 12 x 5 = 60
 Foram recolhidas 60 garrafas.

8.2 60 x 0,5 =30 ou 60 : 2 = 30
 Às 60 garrafas correspondem 30 litros de água.

9. 7+8 = 15
 29 – 15 = 14
 Ficaram 14 alunos sentados no chão.

10. A
11. 

12. 8 (2 x 4; para cada uma das formas tem quatro possíveis coberturas)

13. Dirá 30 (triplo do número original). 
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Soluções 2º ano Estudo do Meio

1.  Resposta pessoal.

2.1  4 estações

2.2  12 meses

2.3  28/29, 30 ou 31 dias.

2.4  365 ou 366 dias

2.5 Inverno

3.  Resposta pessoal e livre.

4. 

5 5.1) e 5.3).
 
7. Lavar os dentes

8. Respeitar a ordem e o silêncio.

9.1 Depende do mês em que assistiram ao espetáculo. A resposta Outono ou Inverno está correta.

9.2 Resposta Pessoal.

10. 

Orgãos

OlhosOs olhos ajudam-me a ver o espetáculo.

Através dos ouvidos distingui as diferentes músicas.

Com o nariz sinto o cheiro das coisas.

Com a língua identifico o sabor do doce que recebi.

Através da pele as flores identificaram a Alice.

Ouvidos

Nariz

Língua

Pele

Sentido

Paladar

Olfato

Audição

Tato

Visão

Descrição
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Soluções 3º ano Estudo do Meio

1.  Resposta pessoal.

2. Resposta pessoal.

3. Resposta pessoal.

4. 

5. Resposta pessoal.

6. Resposta pessoal.

7. -Sensação Agradável
 -Sensação Desagradável
 -Sensação Agradável 

8.  A planta que era regada começou a crescer e a planta que não era regada morreu.

9.

10.

Orgãos

OlhosOs olhos ajudam-me a ver o espetáculo.

Através dos ouvidos distingui as diferentes músicas.

Com o nariz sinto o cheiro das coisas.

Com a língua identifico o sabor do doce que recebi.

Através da pele as flores identificaram a Alice.

Ouvidos

Nariz

Língua

Pele

Sentido

Paladar

Olfato

Audição

Tato

Visão

Descrição

O Coelho deve dizer as horas certas às pessoas.

A Lagarta deve praticar desporto ao ar livre.

O Rato deve permanecer muito tempo em salas fechadas.

O Chapeleiro e a Lebre devem beber bebidas alcoólicas e fumar.

Os Soldados devem atirar o lixo para o chão.

A Alice deve lavar os dentes após as refeições.

Função digestiva

Função circulatória

Função respiratória

Função excretora

Entrada e saída do ar no nosso organismo.

Elimina as substâncias inúteis.

Transforma os alimentos.

Faz circular o sangue por todo o corpo.

V

V

V

F

F

F

Soluções 3º ano Português

1. Resposta Pessoal.

2.  Negação: O patim não era meu.
 Afirmação: O espetáculo é muito divertido.

3.  Infeliz   Amoroso
 Enamorado  Desfazer
 Impossível  Florescer

4. Noitada
 Noitinha
 Anoitecer
 Anoitece

5. a) Elas são amigas.
 b) Ela entrou no País das Maravilhas no Gelo.
 c) Eles estavam à procura da Alice.
 d) Nós fomos ver o espetáculo d’Alice e o País das Maravilhas no Gelo.

6. 1ª – Imperativa
 2ª – Interrogativa
 3ª – Exclamativa
 4ª - Declarativa

7.1

8.

9. 

10. SER UM POUCO LOUCO PODE ATÉ SER GENIAL

11. Resposta Livre.
  

Palavras com
uma silaba

boa
dia
hoje
sete
sabes

atenção
adoro

secretária
adivinhas
bocadinho

o
que
em
um
boa

Palavras com
duas silabas

Palavras com
três silabas

Palavras com quatro
ou mais silabas

SingularPlural

Masculino

Soldados

Rato

Louças

Patins

(o/um)
Feminino
(a/uma)

Masculino
(os/uns)

Feminino
(as/umas)
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Soluções 3º ano Estudo do Meio

1.  Resposta pessoal.

2. Resposta pessoal.

3. Resposta pessoal.

4. 

5. Resposta pessoal.

6. Resposta pessoal.

7. -Sensação Agradável
 -Sensação Desagradável
 -Sensação Agradável 

8.  A planta que era regada começou a crescer e a planta que não era regada morreu.

9.

10.

Orgãos

OlhosOs olhos ajudam-me a ver o espetáculo.

Através dos ouvidos distingui as diferentes músicas.

Com o nariz sinto o cheiro das coisas.

Com a língua identifico o sabor do doce que recebi.

Através da pele as flores identificaram a Alice.

Ouvidos

Nariz

Língua

Pele

Sentido

Paladar

Olfato

Audição

Tato

Visão

Descrição

O Coelho deve dizer as horas certas às pessoas.

A Lagarta deve praticar desporto ao ar livre.

O Rato deve permanecer muito tempo em salas fechadas.

O Chapeleiro e a Lebre devem beber bebidas alcoólicas e fumar.

Os Soldados devem atirar o lixo para o chão.

A Alice deve lavar os dentes após as refeições.

Função digestiva

Função circulatória

Função respiratória

Função excretora

Entrada e saída do ar no nosso organismo.

Elimina as substâncias inúteis.

Transforma os alimentos.

Faz circular o sangue por todo o corpo.

V

V

V

F

F

F

Soluções 3º ano Português

1. Resposta Pessoal.

2.  Negação: O patim não era meu.
 Afirmação: O espetáculo é muito divertido.

3.  Infeliz   Amoroso
 Enamorado  Desfazer
 Impossível  Florescer

4. Noitada
 Noitinha
 Anoitecer
 Anoitece

5. a) Elas são amigas.
 b) Ela entrou no País das Maravilhas no Gelo.
 c) Eles estavam à procura da Alice.
 d) Nós fomos ver o espetáculo d’Alice e o País das Maravilhas no Gelo.

6. 1ª – Imperativa
 2ª – Interrogativa
 3ª – Exclamativa
 4ª - Declarativa

7.1

8.

9. 

10. SER UM POUCO LOUCO PODE ATÉ SER GENIAL

11. Resposta Livre.
  

Palavras com
uma silaba

boa
dia
hoje
sete
sabes

atenção
adoro

secretária
adivinhas
bocadinho

o
que
em
um
boa

Palavras com
duas silabas

Palavras com
três silabas

Palavras com quatro
ou mais silabas

SingularPlural

Masculino

Soldados

Rato

Louças

Patins

(o/um)
Feminino
(a/uma)

Masculino
(os/uns)

Feminino
(as/umas)
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Soluções 3º Ano Matemática Parte 2

9.

10.

11. A Rainha guarda consigo 14000 dag de Pó Dourado.
 1,4 kg = 14000 dag.

12. a) 7514
 b) 7415
 c) 7145

13. A Alice consegue construir 8 cordas de saltar.
 25 : 3 = 8 (resto 1)
 17:2 = 8 (resto 1)

14.

15. O Coelho pensou no número 10 e a Lagarta pensou no número 17.
 Coelho: 10
 10+2 = 12

 Lagarta:
 17-5 = 12.

16.   

14/100

8/100

16/100

20/100

EsferaCilindro
Esfera

Esfera

Cilindro

Cilindro

Paralelepípedo

Morango

Nata

Limão

Maracujá

Paralelepípedo

Cubo

Cubo

10/100

32/100 Batatas

Feijão verde

Alfaces

Pimentos

Cebolas

Alho

0,1

0,14

0,08

0,2

0,32

0,16

CulturaFraçãoNúmero Decimal

9009501000

mil

500550

QuinhentosSeiscentosOitocentosNovecentos

600650700750800850

Soluções 3º Ano Matemática Parte 1

1.1 Gato: 20
 Alice: 16
 Chapeleiro: 15
 Coelho: 14
 Sendo a idade da Alice um múltiplo de 4, só lhe poderiam corresponder as opções 16 e 20. Tendo em   
 consideração que o Gato é 4 anos mais velho do que a Alice, decorre que a idade do Gato é 20    
(sendo a da Alice 16).
 Sobram os números 14 e 15. Uma vez que o Coelho é a mais nova e a idade do Chapeleiro é um número   
 ímpar, vem imediatamente que a idade da Chapeleiro é 15 e a do Coelho é 14.

1.2 O Coelho comeu mais chocolate.
 O Coelho comeu 3/4 de chocolate. O Chapeleiro comeu 4/10 do chocolate.
 3/4=0.75
 4/10 = 0.4
 Como 0.75>0.4, conclui-se que o Coelho comeu mais chocolate.

2.

3.

4. 6400,18

5. a) A igreja foi construída em 1489.
 b) A igreja tem 527 anos.
 2016- 1489 = 527 

6.

7.1 As três personagens gastaram 12 moedas (ao todo). 

7.2 A Alice gastou 26,50€.
 20 + 2x2 + 1x1 + 3x0,5 = 26,5
 O Coelho gastou 28.00€
 2x 10 + 1x5 + 3x1 = 28
 A Lagarta gastou 30,60€.
 1x20 + 2x5 + 3x0,20 = 30,60.

8.  Em casa do Coelho, diariamente bebe-se 2,5 l de leite. Como em julho, agosto e setembro se bebe mais   
0,5l de leite, conclui-se que diariamente se ingere 3 litros de leite. Ora, estes três meses têm (ao todo) 92    
dias. Como 92 x 3 = 276, conclui-se que nos três meses de verão se bebem 276 litros de leite.

Regra:+ 3281114

3138 1017

5

Regra:-724

127

245

431

94

2

4

0

4

9

5

4

127

31

100 + 20 + 7

200 + 40 + 5

400 + 30 + 1

90 + 4

Cento e vinte e sete

Noventa e quatro

Quatrocentos e trinta e um

Duzentos e Quarenta e cinco

NúmeroExtenso CentenasDezenasUnidadesDecomposição

Quantidade de Farinha

Quantidade de Ovos

Quantidade de Açúcar

Quantidade de Margarina

Meio quilograma

Uma dúzia

Um quilograma

Um quarto de quilograma
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Soluções 3º Ano Matemática Parte 2

9.

10.

11. A Rainha guarda consigo 14000 dag de Pó Dourado.
 1,4 kg = 14000 dag.

12. a) 7514
 b) 7415
 c) 7145

13. A Alice consegue construir 8 cordas de saltar.
 25 : 3 = 8 (resto 1)
 17:2 = 8 (resto 1)

14.

15. O Coelho pensou no número 10 e a Lagarta pensou no número 17.
 Coelho: 10
 10+2 = 12

 Lagarta:
 17-5 = 12.

16.   
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500550
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600650700750800850

Soluções 3º Ano Matemática Parte 1

1.1 Gato: 20
 Alice: 16
 Chapeleiro: 15
 Coelho: 14
 Sendo a idade da Alice um múltiplo de 4, só lhe poderiam corresponder as opções 16 e 20. Tendo em   
 consideração que o Gato é 4 anos mais velho do que a Alice, decorre que a idade do Gato é 20    
(sendo a da Alice 16).
 Sobram os números 14 e 15. Uma vez que o Coelho é a mais nova e a idade do Chapeleiro é um número   
 ímpar, vem imediatamente que a idade da Chapeleiro é 15 e a do Coelho é 14.

1.2 O Coelho comeu mais chocolate.
 O Coelho comeu 3/4 de chocolate. O Chapeleiro comeu 4/10 do chocolate.
 3/4=0.75
 4/10 = 0.4
 Como 0.75>0.4, conclui-se que o Coelho comeu mais chocolate.

2.

3.

4. 6400,18

5. a) A igreja foi construída em 1489.
 b) A igreja tem 527 anos.
 2016- 1489 = 527 

6.

7.1 As três personagens gastaram 12 moedas (ao todo). 

7.2 A Alice gastou 26,50€.
 20 + 2x2 + 1x1 + 3x0,5 = 26,5
 O Coelho gastou 28.00€
 2x 10 + 1x5 + 3x1 = 28
 A Lagarta gastou 30,60€.
 1x20 + 2x5 + 3x0,20 = 30,60.

8.  Em casa do Coelho, diariamente bebe-se 2,5 l de leite. Como em julho, agosto e setembro se bebe mais   
0,5l de leite, conclui-se que diariamente se ingere 3 litros de leite. Ora, estes três meses têm (ao todo) 92    
dias. Como 92 x 3 = 276, conclui-se que nos três meses de verão se bebem 276 litros de leite.
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Soluções 4º ano Estudo do Meio

2.

3.

4.

5.2 Porto

5.3 Portugal

5.4 Europa

5.5 Atlântico

6.

7.

8.1 Devo evitar expor-me ao sol nos horários próximos ao meio-dia, sendo que o horário entre 10 e 16 horas  
 tem maior incidência de raios ultra-violeta.

8.2 Escolheria o protetor solar de índice 50.

9.

Os sólidos 

Os líquidos 

Os gasosos 

têm forma e volume variáveis.

têm forma variável e volume constante.

têm forma e volume constantes.

Condensação PrecipitaçãoSolidificação   Evaporação

P
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O TC

O

G
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ÂI

C IO D Í

Cabeça 

Tronco 

Os Membros 

formado pela coluna vertebral e pela caixa toráxica

formados pelos ossos dos braços e das pernas

formada pelos ossos do crânio e da face

O Homem é um animal vertebrado porque tem esqueleto.

O esqueleto humano é um conjunto de ossos soltos.

Para evitar deformações no esqueleto devemos manter sempre a postura correta.

Os ossos situam-se por cima da pele.

Sem esqueleto não seria possível mantermo-nos na posição vertical.
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R
D
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F
L

O
R
E
S
T
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BOMBE

S

Tu

Ele

Vós

Eu

Eles

Nós

Danças

Dança

Dançais

Danço

Dançam

Dançamos

És

É

Sois

Sou

São

Somos

Amas

Ama

Amais

Amo

Amam

Amamos

Dançar PresenteSerAmar

Tu

Ele

Vós

Eu

Eles

Nós

Dançaste

Dançou

Dançastes

Dancei

Dançaram

Dançámos

Eras

Era

Eram

Era

Eram

Éramos

Amaste

Amou

Amastes

Amei

Amaram

Amámos

Dançar PassadoSerAmar

Tu

Ele

Vós

Eu

Eles

Nós

Dançarás

Dançará

Dançareis

Dançarei

Dançarão

Dançaremos

Serás

Será

Serão

Serei

Serão

Seremos

Amarás

Amará

Amareis

Amarei

Amarão

Amaremos

Dançar FuturoSerAmar

Soluções Português 4º ano

1. 3 Sílabas – Alice
 2 Sílabas – Rato
 4 Sílabas – Chapeleiro
 3 Sílabas – Lagarta

2. O que é único e raro tem maior riqueza.

3.

4. Pretérito Perfeito  A Alice esteve no jardim.
 Pretérito Imperfeito A Alice estava no jardim.
 Futuro do Indicativo A Alice estará no jardim. 
 
5. O Coelho engana-se nas horas.
 Se ela se despachasse mais depressa era bom para todos.
 Se a Rainha parasse de cortar cabeças era mais feliz.

6.  Trabalho - Trabalhoso      
 Maldade - Maldoso  
 Sabor - Saboroso
 Cheiro - Cheiroso   
 Saudade - Saudoso

7. SER UM POUCO LOUCO PODE ATÉ SER GENIAL

8. 

9. Resposta Livre.
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Soluções 4º ano Estudo do Meio

2.

3.

4.

5.2 Porto

5.3 Portugal

5.4 Europa

5.5 Atlântico

6.

7.

8.1 Devo evitar expor-me ao sol nos horários próximos ao meio-dia, sendo que o horário entre 10 e 16 horas  
 tem maior incidência de raios ultra-violeta.

8.2 Escolheria o protetor solar de índice 50.

9.
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têm forma e volume variáveis.

têm forma variável e volume constante.

têm forma e volume constantes.
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Soluções Português 4º ano

1. 3 Sílabas – Alice
 2 Sílabas – Rato
 4 Sílabas – Chapeleiro
 3 Sílabas – Lagarta

2. O que é único e raro tem maior riqueza.

3.

4. Pretérito Perfeito  A Alice esteve no jardim.
 Pretérito Imperfeito A Alice estava no jardim.
 Futuro do Indicativo A Alice estará no jardim. 
 
5. O Coelho engana-se nas horas.
 Se ela se despachasse mais depressa era bom para todos.
 Se a Rainha parasse de cortar cabeças era mais feliz.

6.  Trabalho - Trabalhoso      
 Maldade - Maldoso  
 Sabor - Saboroso
 Cheiro - Cheiroso   
 Saudade - Saudoso

7. SER UM POUCO LOUCO PODE ATÉ SER GENIAL

8. 

9. Resposta Livre.
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Soluções 4º Ano Matemática Parte 1

1.1 Na encomenda havia 100 ramos apenas com margaridas.

 Cálculos auxiliares:
 300 – 120 = 280
 

1.2 Na encomenda havia 80 ramos apenas com rosas e 120 ramos com rosas e margaridas. Ou seja, ao todo   
 havia 200 ramos de rosas.
 A encomenda tinha 300 ramos.
 Logo a percentagem pretendida é 200/300 x 100 = 33,33%     280 – 80 = 100

1.3 Opção D.
 (é a única opção que obedece às condições pretendidas e perfaz 300 ramos)

2.1

2.2 Nenhuma figura tem 32 círculos porque 32 não é um múltiplo de 5.
 
3.1 Desenhar no relógio 18h25m.

3.2 Pintar 1/5 do bolo.
 Cada um comeu 2/5.
 Os dois comeram ao todo 2x2/5 = 4/5.
 Então sobrou 1/5.

4.1

 Cálculos Auxiliares:
 Distância total: 910
 Distância total sem as distâncias Viana->Guarda e Lisboa -> Beja: 540
 Distâncias em falta: 370
 Como as distâncias em falta são iguais, faz-se: 370 : 2 = 185.

4.2 No segundo, terceiro e quinto dias, a comitiva da Rainha percorreu 540 km.

5.
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Soluções 4º Ano Matemática Parte 2

6. Consegue-se 0,35 litros de sumo de laranja em cada copo.
 2l = 2000 ml
 2000 – 250 = 1750
 1750 : 5 = 350
 350 ml = 0,350 l

7. a) Existem 6 livros “A Alice e o País das Maravilhas” na biblioteca.
 b) A biblioteca tem mais 9 livros de “Cinderela” do que “A Alice e o País das Maravilhas”.

8.

9. Perímetro: 70 metros
 Semi-perímetro: 35 metros
 Largura + comprimento: 35 metros
 Como a largura mede 12,5 metros, o comprimento terá que medir 22,5 metros.
 Área = comprimento x largura = 22,5 x 12,5 = 281,25 m2

 A área do campo é de 281,25 metros quadrados.

11.1 A: cubo
 B: esfera
 C: cilindro

11.2 O sólido C pesa a quarta parte do sólido A.
 Do esquema da esquerda, conclui-se que o sólido B pesa metade do sólido A.
 Do esquema da direita, conclui-se que o sólido C pesa metade do sólido B.
 ½ x ½ = ¼
 Assim, o sólido C pesa a quarta parte do sólido A.

12.

13.

 
 b) No mínimo, a Alice passou duas vezes na Sala da Fantasia. 

14. b) um cone e uma esfera.

15.1 A área do quarto da Alice é 12 m2.

15.2  c) 1,75m
 (a) e (b) deverão ser rejeitados porque a largura tem que ser menor do que o comprimento.
 (d) deverá ser rejeitado porque, de acordo com a configuração da imagem, o comprimento não deverá   
 exceder 3 m.

16. Em 2007, depois de ter efetuado 246 saltos à corda em 60 segundos, ou seja, em 1 minuto, um professor   
 de Educação Física conseguiu inscrever, pela segunda vez, o seu nome no livro dos recordes. A primeira   
 vez tinha sido no ano 1995.

01

Ângulo ObtusoÂngulo RetoÂngulo Agudo
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