
NOME – ________________________________________
DATA – _____ / _____ / _____

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA

1. Escreva o dia, mês e o ano do seu nascimento:

__________/ ______________/ ____________
   DIA                     MÊS                         ANO

Agora responda:

a) Quantos anos você tem?

b)Você  acha  que  tem  mais  ou  tem  menos  que  500
meses?

c)Você acha que tem mais ou tem menos que 1.000 dias?
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2. Vamos pesquisar!

Observando  um  calendário,  complete  a  tabela,
colocando os nomes dos meses que têm 30 dias e os
que têm 31 dias.

Total de dias Nome dos meses
30
31

Agora responda:

a) Todos os meses foram colocados na tabela?

b) Faltou algum? 

c) Qual e por quê? 

d)Quantos meses tem o ano?

e) Quantos dias tem o ano? 
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3. Continuando a pesquisar.

Pegue  os  calendários  desse  ano  e  do  ano  passado.
Observe  e  registre  quantos  dias  teve  o  mês  de
Fevereiro:

a) Fevereiro desse ano (2020): ___________________
b) Fevereiro do ano passado (2019): _______________

4. Algumas informações... 

Um ano é o tempo que o planeta Terra demora para dar
uma "volta completa" ao redor do Sol.

Esse  tempo,  contado em  dias,  seriam  365  dias  e  6
horas. Como um dia tem 24 horas, essas 6 horas que
"sobram" a cada ano vão ficando acumuladas. Após 4
anos, essas horas que “sobram” já fazem um total de 24
horas, acrescentando um dia a esse ano. Assim, a cada
4 anos, o mês de fevereiro tem 1 dia a mais, ficando
com 29 dias. Quando isso acontece, o ano é chamado
de bissexto. 
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Agora, uma pergunta:

a) O  ano  2020  é  bissexto.   Qual  será  o  próximo  ano
bissexto? 

5. Juntando os meses.

Você já deve ter escutado os seus professores falarem
coisas  como  estas:  "Já  estamos  quase  no  fim  do
semestre, logo vão chegar as férias" ou "Você teve um
bom aproveitamento nesse bimestre". O que significam
essas palavras?

a) Semestre __________________________________
b) Bimestre __________________________________
 
Para facilitar o planejamento e o controle do tempo do
ano, os meses podem ser agrupados:

■ de 2 em 2 formando os bimestres.
■ de 3 em 3 formando os trimestres. 
■ de 6 em 6 formando os semestres.

Sabendo isso responda:

a) Quantos bimestres tem o ano?__________________
b) E quantos trimestres? ________________________
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E agora consultando o calendário, responda:

a) No próximo semestre meu colega vai morar em
outra  cidade.  Que  meses  do  ano  ele  passará  na
nova cidade?

b) A professora disse que no primeiro bimestre do
ano que vem nós estaremos de férias. Que meses
são esses?  

b) Quais são os meses do último trimestre do ano?
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