M
 arque V ou F (mas justifique!!)
Qual a ordem da grandeza do quociente?
-

Para jogar, forme grupos de três ou quatro alunos.
A classe toda joga ao mesmo tempo.
Vocês terão cinco minutos para completar a cartela.
Antes de escolher V ou F, discutam e façam estimativas. Não se esqueçam de
justificar a escolha do grupo no verso da cartela por escrito.
Prestem atenção à correção e descubram a pontuação do seu grupo:
Resposta correta sem justificativa:10 pontos.
Resposta correta com justificativa errada: 10 pontos.
Resposta e justificativa corretas: 20 pontos
Resposta com mais de uma justificativa correta: 30 pontos
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