Reproduzam o desenho abaixo nas malhas quadriculadas que vocês receberam.
Após terminarem, meçam as medidas do perímetro e área do desenho original e
das cópias, compare-as e respondam perguntas a seguir. Contem as janelas e o
portão fechados.
A. O quê vocês observaram ao comparar
os desenhos das malhas quadriculadas e o
desenho original?
B. Em relação às medidas dos perímetros

Kommentar [1]: Samara e Fabio, é
muito importante que, nesta atividade,
disponibilizemos a malha quadriculada
para impressão. Tenho impressão de já
ter visto no grupo de vcs um
documento com a malha
disponibilizada, mas não lembro em
qual plano. Poderiam, por favor,
adicionar a malha quadriculada num
documento complementar? Podem
colocar o seguinte título:
"malhaquadriculada_MAT5_22GRM03"
. Feito isso, vou linkar o documento nas
orientações ao professor da atividade
principal.
Muito grata!
+samara.moraes@timedeautores.org.b
r
+fabio.silva@timedeautores.org.br
_Assigned to samara moraes_

e das áreas dos desenhos das malhas, houve
alteração? Quais?
C. Agora descrevam o que vocês
concluíram ao comparar as figuras e suas
medidas.
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A. O quê vocês observaram ao comparar
os desenhos das malhas quadriculadas e o
desenho original?
B. Em relação às medidas dos perímetros
e das áreas dos desenhos das malhas, houve
alteração? Quais?
C. Agora descrevam o que vocês
concluíram ao comparar as figuras e suas
medidas.

Kommentar [2]: Samara e Fabio, é
muito importante que, nesta atividade,
disponibilizemos a malha quadriculada
para impressão. Tenho impressão de já
ter visto no grupo de vcs um
documento com a malha
disponibilizada, mas não lembro em
qual plano. Poderiam, por favor,
adicionar a malha quadriculada num
documento complementar? Podem
colocar o seguinte título:
"malhaquadriculada_MAT5_22GRM03"
. Feito isso, vou linkar o documento nas
orientações ao professor da atividade
principal.
Muito grata!
+samara.moraes@timedeautores.org.b
r
+fabio.silva@timedeautores.org.br
_Assigned to samara moraes_
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