A sala de aula é uma das partes que integram o espaço físico da escola. É um
espaço de comunicação, troca de ideias, estudos, interação e de muita
aprendizagem.
Você sabe qual é a área da sua sala de aula em metros quadrados?
E quanto ao espaço que você ocupa, é maior ou menor que um metro

Kommentar [2]: É preciso criar um
documento de resolução também para
a atividade principal. Mesmo que não
haja uma única resposta, mas deve ser
como na discussão da solução - um
exemplo para o professor se basear.

quadrado? Vamos tirar essa dúvida fazendo uma estimativa.
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Kommentar [1]: +roselia.fenner@tim
edeautores.org.br pode deixar a tabela
junto com o exercício em um único
documento mais simples para
impressão.
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Kommentar [3]: +ana.lins@timedeau
tores.org.br ... fiz a resolução desta
atividade e marquei vc nos
comentários. Qualquer alteração é só
me orientar. Obrigada
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