
PREZADOS(AS) PAIS, MÃES E RESPONSÁVEIS,
 

        A equipe pedagógica da EMJL preparou esse roteiro de estudos
pensando em oferecer desafios e situações interessantes para que
nossos(as) alunos(as) de 3 º e 4 º anos continuem aprendendo enquanto as
aulas estão suspensas.
 
     Sabemos que organizar os estudos em casa não é tarefa simples! Mas
queremos encorajá-los(as) a investirem nessa tarefa, acreditando nos
resultados.
 
     Seu(sua) filho(a) precisará da sua ajuda. Primeiro, porque ele(a) nunca
experimentou um roteiro de estudos como esse e estudar pelo computador
é muito diferente. Segundo, porque algumas crianças dessa faixa etária
ainda estão em processo de alfabetização e podem precisar de apoio para
ler os textos, orientações e para fazer escritas. Seja paciente e auxilie na
medida do possível. Sente ao lado dele(a) na realização dos primeiros
blocos. Aos poucos, a autonomia será construída.
 
        Ao final dessa semana, divulgaremos as respostas dessas atividades. Se
você precisar de algum apoio, entre em contato com a escola pelas redes
sociais. 

                                                         Estamos juntos( as)!

PARA COMEÇAR.. .  
UM DEDO DE PROSA COM AS  FAMÍL IAS !



Localizar informações explícitas em um texto.
Ler e interpretar o texto com auxílio de material gráfico diverso (propaganda, quadrinhos, foto,
tirinha, tabela, gráfico, mapa, figura, etc.).
(EF03LP12) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais e diários, com expressão de
sentimentos e opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as
convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF03LP13)Planejar e produzir cartas pessoais e diários, com expressão de sentimentos e opiniões,
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções dos gêneros carta e
diário e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

Reconhecer comportamentos de risco à saúde pessoal.
D07 – Reconhecer a nutrição como forma de obtenção de energia pelo corpo humano.
D08 – Identificar as estruturas relacionadas ao movimento do corpo humano.
D09-Identificar hábitos saudáveis de alimentação humana.
Relacionar a atividade física com a aceleração do metabolismo.

(EF02GE02): Comparar costumes e tradições de diferentes populações, inseridas no bairro ou
comunidade que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças.
(EF02GE04): Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no
modo de viver de pessoas em lugares diferentes.

QUER SABER O QUE SEU(SUA)  F I LHO(A)  VAI  APRENDER

FAZENDO AS  AT IV IDADES DESSE ROTEIRO?

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

C I Ê N C I A S

G E O G R A F I A  E  H I S T Ó R I A



QUERIDO(A) ALUNO(A),

 Veja algumas dicas para ter sucesso no seu ROTEIRO DE ESTUDO.

Vá para um lugar da sua casa 
que seja sossegado e organizado. 

Escolha um caderno para fazer o registro.
Inicie sempre colocando em destaque 

a data e   o título da atividade que você fará. 
Peça ajuda de um( a) adulto( a) sempre que precisar.

Fique atento( a)  às nossas redes sociais.  
Informaremos nelas o dia em que você

encontrará o gabarito desse roteiro, com
informações e respostas para que você tenha

condições de corrigir seu trabalho e descobrir
o que acertou e o que precisa melhorar.

IMPORTANTE! 
ESSE ROTEIRO TEM ATIVIDADES PARA SEREM REALIZADAS

DURANTE UMA SEMANA E NÃO PRECISA  SER IMPRESSO. 
FAÇA UM BLOCO POR DIA  (HÁ CINCO BLOCOS NO ROTEIRO TODO).

SE FOR FAZER A LEITURA DELE NA  TELA  DE UM CELULAR,
COLOQUE NA HORIZONTAL. 

Separe um tempo para fazer as atividades do dia. 
O ideal é continuar estudando de segunda a sexta- feira.



BLOCO 1 

PRIMEIRO

DIA        Olá, pessoal!  Prontos(as) para mais um  roteiro? 

                                   Dessa vez, vamos começar conversando...

            Você sabia que seguir uma dieta, praticar atividades físicas, dormir
bem, são exemplos mudança de hábitos? E que eles podem trazer benefícios
à nossa saúde? Exatamente, a resposta é sim! E é por isso que estamos aqui hoje

para pensarmos nessa ideia de promover mudanças de comportamento e

estilo de vida com o objetivo de prevenir doenças e melhorar a nossa saúde.

     Ter hábitos de vida mais saudáveis pode iniciar  mudanças

permanentes em nossas vidas. Essas mudanças nos causam um alto nível de

bem estar e a medida que mudamos queremos mais e mais. Pois além de

prevenirmos as doenças, aumentamos os níveis de energia e a melhoraria do

nosso humor.

                 Basicamente, precisamos nos policiar dos “males da vida moderna”. 

Ou seja: horários de sono desregulados, alimentação descuidada, vida

sedentária, excesso de trabalho e outros hábitos considerados normais em

nossa sociedade.

E é por isso que neste roteiro tentaremos abordar de forma diferenciada. 

Para que sirva de incentivo para VOCÊ e toda a sua família.

Precisamos mudar!
Vamos começar, turminhaaa?

Texto adaptado 31/07/2020 - Disponível em: http://previva.com.br/mudanca-de-habito/



ATIVIDADE 

 1 - Faça uma lista em seu caderno com exemplos de alimentos que você costuma

comer nas seguintes refeições: café da manhã, almoço, lanche e jantar.

2 - Em seu dia a dia, você e sua família, se preocupam com a alimentação? Vocês

acham que precisam de mudar alguns hábitos? Escreva-os no caderno.

3 - Toda família possui a sua comida favorita. Pesquise com seus familiares, qual é a

comida favorita de vocês. Escreva a receita em seu caderno, colocando

organizadamente os ingredientes e modo de preparo. 

4 -  Observe a imagem ao lado  e responda: qual 

criança está fazendo uma boa alimentação para o 

horário do almoço, em seguida explique o porquê.

Você chegou ao final 

do Primeiro Bloco. Parabéns! 

         1 - Hábitos Alimentares

                            Práticas simples: como diminuir a gordura no preparo de alimentos,

consumir mais frutas, verduras e legumes, comer mais devagar e fazer no mínimo

quatro refeições por dia são fundamentais para promover esta mudança de hábitos.

AGORA em seu caderno de Ciências, escreva o título da atividade  

"Hábitos Alimentares" e  a  data  de  hoje .  Copie as  perguntas  abaixo  e  responda. 

BLOCO 1 

PRIMEIRO

DIA



BLOCO II 

SEGUNDO

DIA II - Hábitos de atividade física
Manter-se fisicamente ativo é fundamental para manter um peso e

uma composição corporal saudáveis, além de ajudar a manter a saúde
dos músculos, ossos e articulações (bem como a saúde mental).

Você costuma fazer atividade física?  Como se sente ao praticá-las? 

Para aprendermos um pouco mais, veja a seguir uma entrevista 
com um Professor de Educação Física sobre atividades físicas.

Disponível na íntegra: Livro Interdisciplina Apis 5ºano  



ATIVIDADE 

 Leia abaixo algumas frases sobre a prática de atividade física.

A)  Fazer alongamento, antes ou depois de uma atividade física, deixa os músculos

preparados para os movimentos. 

B) O segredo para começar e continuar a fazer uma atividade física é escolher a que

você menos gosta de praticar. 

C) É normal ocorrer uma alteração dos ritmos cardíaco e respiratório durante uma

atividade física. 

D) Para praticar atividades físicas devemos obrigatoriamente ir a uma academia de

ginástica. 

1 - AGORA, classifique-as com V para as afirmativas verdadeiras e F para as

afirmativas falsas.  

2 - Reescreva as afirmativas falsas da atividade 1, corrigindo-as em seu caderno.

AGORA em seu caderno de Língua Portuguesa,

 escreva o título da atividade "Hábitos de Atividade Física" 

e  a  data  de  hoje .  Copie as  perguntas  abaixo  e  responda. 

BLOCO II 

SEGUNDO

DIA

3 - Juntamente com a sua família, faça
um cartaz incentivando as outras
pessoas de praticar atividades físicas
regularmente. Você pode confeccionar
este cartaz usando a página do seu
caderno na horizontal. Veja uma
sugestão ao lado.



BLOCO II 

SEGUNDO

DIA 4 - Desembaralhe as sílabas abaixo e descubra cinco aspectos

importantes de um estilo de vida saudável a partir das imagens.

5 - Utilizando as palavras encontradas na Atividade 4, crie três frases criativas que

incentive as pessoas para a realização de atividades físicas.

Você chegou ao final 

do Segundo Bloco. Parabéns! 



Lave frequentemente as mãos e as unhas;

Tome banho diariamente;

Escove os dentes após cada refeição;

Cuide da limpeza no ambiente doméstico;

Lave sempre os alimentos antes de consumi-los, etc.

         O fator cultural e climático do Brasil, facilitaram a higienização da população.
Mas diversas doenças ainda hoje poderiam ser evitadas se alguns hábitos fossem
incorporados a nossa rotina. É importante que esses costumes estejam presentes
em nossa vida, desde a infância. 
          Confira algumas ações que fazem toda a diferença no nosso dia a dia: 

AGORA em seu caderno de Ciências,

 escreva o título da atividade "Hábitos de Higiene" 

e  a  data  de  hoje .  Copie as  perguntas  e  responda. 

III- Hábitos de Higiene
Para ter uma vida saudável é necessário, dentre outras medidas,

manter bons hábitos de higiene. 

BLOCO III 

TERCEIRO

DIA

A higiene é um conjunto de medidas e conhecimentos utilizados
para a promoção da saúde. E como estamos passando por uma

pandemia devido ao Coronavírus vamos reforçar alguns cuidados.



1 - Na imagem acima vemos uma criança
cuidadosamente lavando suas mãos, com água e
sabão, realizando diferentes movimentos. 
A) Você já conhecia este técnica? 
B) Como você e sua família realizam estes cuidados
higiênicos para prevenção do coronavírus ?

2 -  Os cuidados que temos com o nosso corpo em
relação a higiene promove tanto bem estar que em
meio a Pandemia até o Cascão resolveu melhorar os
seus hábitos de higiene. Você viu? 
A) O que você achou dessa novidade?
B) Mande um recado para o Cascão continuar se
cuidando mesmo após a pandemia.

3 - Para sabermos um pouco mais sobre o coronavírus encontre no caça-palavras
alguns sintomas dessa doença.

Dicas: Você encontrará 7 sintomas.

1 - _______________________
2 - _______________________
3 - ______________________
4 -_______________________
5 -_______________________
6 - _______________________
7 -_______________________

BLOCO III 

TERCEIRO

DIA
Observe a imagem:



Turminha, estamos em quarentena né?! E não está sendo fácil, nem
para vocês crianças...que não podem ir para a escola, sair com os
amigos ou muitas vezes nem contato com alguns familiares podem,
nem para nós adultos. Sei bem, o que é isso, e acredite para a sua
família, mãe, pai, avós, o responsável que cuida de você, que tem se
desdobrado para passarmos por todas estas mudanças, também não
está sendo fácil. Mas para que isso passe rápido e possamos ficar bem
e saudáveis, vamos nos distrair nos estudos e brincadeiras que
colocarei aqui de sugestões para você e sua família. 

Se cuidem....todo cuidado é pouco! 

STOP
Numa folha de papel, as crianças devem fazer
colunas com os temas que querem preencher
ao longo do jogo (nome, cor, fruta, carro,
objeto, país, entre outros). Uma das colunas,
deve ser reservada para a soma dos pontos.
Antes de cada partida dizem "stop", e cada
participante mostra quantos dedos quiser. O
número de dedos corresponde às respectivas
letras do alfabeto: 1 é A, 2 é B e assim por
diante. Depois de conhecida a letra, as
crianças começam a preencher cada item da
lista com um nome iniciado por essa letra.
Quem terminar de preencher primeiro, grita
"stop" e os restantes param de escrever. Ao
fim de cada partida, os pontos são somados,
sendo que cada um dos itens preenchidos
vale 10, mas se alguém tiver preenchido com
o mesmo nome, o item passa a valer 5 pontos.
Ganha quem tiver mais pontos. Pode ser feito
junto com adultos.

ESTÁTUA
No jogo da estátua é preciso dançar
e parar quando a música acabar.
As crianças se posicionam de forma
aleatória e dançam ao som da
música, mas quando a mesma for
parada, os participantes não podem
se mexer mais, permanecendo na
forma como estavam no momento
em que a música parou. Depois
disso, quem coordena a brincadeira
tem que passar pelos participantes
avaliando quem permanece imóvel
como uma estátua. Essa pessoa
pode apenas passar entre os
participantes ou falar com eles e
fazer caretas tentando fazer com
que eles se mexam. Quem se mexer,
sai do jogo. Ganha quem ficar para o
fim.

BLOCO III 

TERCEIRO

DIA



4 - Vamos ver se você está ligado? Marque um X, na ação correspondente.

A) Ficar em ambientes com muitas pessoas juntas.

B) Compartilhar objetos de uso pessoal como copos e talheres.

C) Ficar em casa.

D) Tocar os olhos, nariz, boca com as mãos.

E) Abraçar, beijar e cumprimentar as pessoas usando as mãos.

   5 - Em seu caderno adeque as afirmativas da atividade acima para que sejam         
 adequados a prevenção do Coronavírus.

                                                                                Fonte: http://meriti.rj.gov.br/home/wp-content/uploads/2020/03/1ATIVIDADES-DO-4%C2%AA-ANO.pdf

Você chegou ao final 
do Terceiro Bloco. Parabéns! 

Agora que já distraímos um pouco, vamos finalizar o nosso 
Terceiro dia falando de coisa séria... os cuidados que precisamos ter 

em nosso dia a dia para a prevenção do Coronavírus. 

BLOCO III 

TERCEIRO

DIA



                    Com tantas ferramentas tecnológicas, é possível baixar os mais variados
aplicativos num piscar de olhos, editar vídeos, encontrar e fazer download de
música numa fração de segundos. Com todas essas conveniências, no entanto,
existem sacrifícios. E temos sacrificado alguns modelos e estilos de vida que ainda
seriam úteis atualmente. Muitas pessoas acham que o passado é sem muita
importância; outros, já pensam nele de forma saudosista e até tentam revivê-lo.
Odiando ou amando, uma coisa é certa: encontramos muitas dicas valiosas de
como viver uma vida mais saudável, de aprendizados e com mais qualidade, que
fazem bem para nós. Alguns hábitos de antigamente que nossos avós faziam, você
também pode fazer. Veja uma seleção deles:

Ande mais: Nossos avós andavam bem mais do que nós para fazer
coisas simples do dia a dia: buscar feixe de lenha para cozinhar,
usar água tirada em cisterna para limpar e tomar banho. Para
estudar, aqueles que tinham oportunidade, percorriam longos
caminhos diariamente para ir e voltar da escola. Caminhar é bom
para o corpo e para a mente. Caminhar melhora a sua pressão
arterial, aumenta a sensação de bem-estar e afasta a depressão. 

Habilidade de passar roupa: Este conceito pode
parecer estranho para aqueles que têm cerca de 20 e
poucos anos, mas, antes de roupas feitas de poliéster e
camisas de tecido, todas as peças que secassem sob o
sol tinham que, necessariamente, serem passadas.
Hoje em dia, muitas pessoas chegam a selecionar
roupas na hora de comprar tendo como requisito as
peças que não precisa passar.

VI- Hábitos ANTIGOS
Então, você já conversou na sua casa sobre hábitos 

que  seus pais ou avós praticavam?

BLOCO IV 

QUARTO

DIA



Cozinhar e preparar refeições: Em tempos antigos,
comidas pré-cozinhadas não existiam. Isso significa
que nossos avós aprenderam a cozinhar desde muito
cedo. Desta forma, as receitas foram passadas de
geração a geração. Cozinhar é algo que muitos
consideram uma perda de tempo tendo todas as
facilidades dos serviços delivery. Entretanto, cozinhar
pode ser algo relaxante e prazeroso. É também um
hábito que pode ser muito mais saudável, pois você
escolhe os ingredientes e controla o modo de preparo.
Precisamos dar uma chance para o “faça você
mesmo”. No caso de uma criança, a cozinha é lugar
que não se brinca, mas a mesma pode ajudar o adulto
na leitura da receita, na seleção dos ingredientes e
focando sua atenção na realização da mesma.

Escrever cartas:  Nós sabemos que há bastante tempo que
você não pega uma caneta, um papel e escreve uma carta
especial para alguém importante e a coloca no correio.
Sofremos do mesmo mal: a preguiça de escrever cartas
quando se tem e-mail. Nossos avós faziam sempre, eles
não tinham escolha. Mas nós temos.

Faça mais uso de remédios naturais: Resfriado, tosse, dor de
garganta? Por que não tentar remédios naturais, como nossos
avós? O famoso “chá” utilizando diversas ervas medicinais:
camomila, erva-doce, cidreira. Era assim que nossos avós
curavam gripe, garganta inflamada, dentre outros.

BLOCO IV 

QUARTO

DIA



Costura e crochê:  O que você faz quando encontra
um furo em sua camisa? Nos dias de hoje,
principalmente os mais jovens, jogam as peças no
lixo e vão atrás de outras. Sua avó, por outro lado,
provavelmente teria ido a sua caixa de costura, e
com agulha e linha, ela teria arrumado a roupa num
piscar de olhos. As belas colchas feitas de fuxico, ou
os panos de prato com lindo crochê, os tapetes, tudo
isso era costume passado por avós, pelas mães para
que a moça, neste caso filha ou neta, tivesse
conhecimento de trabalhos manuais ou para
produzir seu próprio enxoval para quando fosse
casar.

Recorra cozinha na faxina: Sim, é verdade. Nossos avós
encontravam na cozinha soluções para a sujeira. Recorriam
muitas vezes ao fermento (bicarbonato de sódio) e ao velho
e conhecido vinagre. Muito eficiente quando separados,
juntos formam um produto de limpeza natural incrível.
Combinados com água ou limão são capazes de remover
manchas, fazer limpeza de banheiros e retirar mofo. Hoje
em dia, com a variedade em supermercados, raramente,
vemos pessoas utilizando este tipo de mistura.

Procurar endereços em um mapa de papel: Sem
aquela voz amigável do Google Maps que auxilia as
pessoas para que encontrem os seus caminhos, a
leitura de um mapa clássico era algo corriqueiro a
tempos atrás. Redobra-los era algo ainda mais difícil.

GOSTOU DESSAS DESCOBERTAS? 
AGORA É SUA VEZ DE PESQUISAR.

BLOCO IV 

QUARTO

DIA



HORA DA INVESTIGAÇÃO...
1- Pense nas pequenas tarefas do dia-a-dia que podemos realizar sem a
necessidade de ir de carro, ou seja, que podemos realizar caminhando. Liste, pelo
menos, 2 (duas) ações.

2- Converse com familiares e faça uma sondagem de hábitos e costumes antigos
que eles tinham e se perderam ou foram substituídos com o passar do tempo.
Registre um exemplo.

3- Leia as frases:

OS AVÓS DE MIGUEL MANTÉM A TRADIÇÃO DO CAMPO E 
AINDA USAM OBJETOS QUE NA CIDADE POUCO OBSERVAMOS.
MARIA NAS FÉRIAS ADORA PASSAR UNS DIAS COM OS AVÓS E 

APRENDER AS TRADIÇÕES PASSADAS DE GERAÇÃO A GERAÇÃO.

a) Explique a diferença entre vida no campo e vida na cidade?
b) Procure no dicionário o significado das palavras COSTUME e TRADIÇÃO.

4- Pense, apesar de pouco usual, escrever uma carta é uma demonstração de
carinho. Imagine seus colegas e amigos da escola, há quanto tempo saímos da
nossa rotina diária na EMJL. É muita saudade hein! Então agora você irá escolher
um colega ou amigo e vai escrever uma carta expressando esta saudade. Capriche! 

BLOCO IV 

QUARTO

DIA AGORA em seu caderno de Geografia,  escreva o título da
atividade "Hábitos Antigos" e  a  data  de  hoje .  

Copie as  perguntas  abaixo  e  responda. 

Você chegou ao final 
do Quarto Bloco. Parabéns! 



E é assim que acontece, veja você: em um curto
espaço de tempo realizamos grandes mudanças em
nossas vidas. Basta relembrar nosso início de ano:
íamos a todos os lugares sem preocupação, até
mesmo a nossa escola era diferente. Mas com a
chegada de um poderoso vírus altamente contagioso,
precisamos mudar. 

Você sabia que somos seres históricos ?
         
   

             Exatamente, somos seres históricos já que as
nossas ações e pensamentos mudam de acordo com o
tempo. A medida que enfrentamos os problemas não só
da vida, mas também da experiência coletiva. É assim
que produzimos a nós mesmos a cultura a que
pertencemos. Cada geração assimila a herança cultural
dos antepassados e estabelece projetos de mudança. Ao
compreendermos o passado, podemos dar sentido ao
presente e projetar o futuro. 

Agora precisamos usar máscaras, realizamos
distanciamento social, estudamos em nossa casa. E
isso não é ruim, mas por ser diferente precisamos de
um tempo para nos acostumar. Isso irá passar e as
boas escolhas servirão de aprendizagem para nós.

V - Hábitos Familiares
Agora que você já conversou com sua família sobre  os hábitos que 

 seus pais ou avós praticavam, vamos conversar sobre você?

AGORA em seu caderno de História,  escreva o título da
atividade "Hábitos Familiares" e  a  data  de  hoje .  

Copie as  perguntas  abaixo  e  responda. 

BLOCO V 

QUINTO

DIA



2 - Responda o que se pede:

a) Qual é o seu nome completo?

b) Você sabe o significado do seu nome? Se não souber, 

faça uma rápida pesquisa e escreva  em seu caderno.

c) Quem escolheu o seu nome?

d) Você gosta do seu nome? Por quê?

________________ as pessoas fazem parte da história, mas as ________________

de algumas influenciam mais a ________________ de todos que as ações de

_________________.

BLOCO V 

QUINTO

DIA 1 - Complete os espaços abaixo com as palavras a seguir:

VIDA  - TODAS - OUTRAS - AÇÕES

3 - Faça um desenho representando as pessoas que moram com você, identifique-as.

5 - Você gosta de conhecer novas pessoas? Escreva abaixo pelo três nomes de
pessoas que você conhece de cada grupo de convivência.

COLEGAS DA ESCOLA

4 - Converse com seus familiares e pergunte a eles sobre alguns fatos importantes
que aconteceram na família de vocês. Anote alguns fatos em seu caderno.

AMIGOS VIZINHOSFAMILIARES



Você chegou ao final 
do Quinto Bloco. Parabéns! 

No início do ano mediante a longas jornadas de trabalho, devido a pandemia do
Coronavírus, essa foto dos profissionais da saúde foi tirada com a intenção de
conscientizar a população de ficar em casa. Aproveitando o movimento, a
população lançou a campanha "Aplauso do bem".

6 - O que você  e sua família escreveria para homenagear essas pessoas?

BLOCO V 

QUINTO

DIA



   Na próxima semana, você encontrará um
novo roteiro em nosso site.  Até lá,  aproveite
para fazer leituras e navegar nas outras
páginas do site que  preparamos para vocês. 
E fique ligado(a) em nossas redes sociais . 
    Se respondeu NÃO a alguma pergunta, volte
ao bloco correspondente e complete seus 
 desafios . Até a próxima! 

OPS! CARTÃO AMARELO!

VOCÊ ESTÁ QUASE TERMINANDO O ROTEIRO.
MAS, PARA RECEBER O CARTÃO VERDE E PODER SAIR
DESSAS ATIVIDADES, VOCÊ PRECISA TER CUMPRIDO

ALGUMAS TAREFAS. ENTÃO, CONFIRA SE...

BLOCO 1 : 
Você leu o texto sobre Hábitos Alimentares, copiou e respondeu as
perguntas em seu caderno?                                                                                                      

BLOCO 11 : 
Você leu a entrevista sobre Hábitos de atividade física, copiou e
respondeu as perguntas em seu caderno?                                                                          

BLOCO 111 : Você leu o texto sobre Hábitos de higiene, copiou e respondeu as
perguntas em seu caderno?                                                                                                    

BLOCO 1V : 

BLOCO V : 

Você leu o texto sobre Hábitos antigos, copiou e respondeu as
perguntas em seu caderno?                                                                                                   

Você leu o texto sobre Hábitos Familiares, copiou e respondeu as
perguntas em seu caderno?                                                                                                    

Se  respondeu  SIM a todas  as perguntas acima,

 PARABÉNS . . . Você recebeu o cartão verde !


