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Resolução das Atividades Complementares 

 

Utilize o calendário escolar para realizar as atividades abaixo: 

 

 
1) Preencha a tabela marcando o dia ou dias, de acordo com as informações do 

calendário escolar: 

 

 

Dias de 

Feriados 

Dia da 

Entrega dos 

Boletins 

Dia que Inicia 

a semana de 

provas 

Dia que 

finaliza  a 

semana de 

provas 

31 de maio  1 de agosto  25 de julho 29 de julho 

 
Observando as datas, quantos dias serão de provas?  



 

Associação Nova Escola © 2017 - Todos os direitos reservados 

 

R: 5 dias. 

 

2) Verifique se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Para as falsas, explique 

o erro. 
 

Afirmativas Verdadeira ou falsa Se falso explique 

São 3 feriados 
 

Falsa Apenas 1 feriado, dia 31 
de maio. 

A entrega dos boletins 
serão antes da semana 
de provas 
 

Falsa A entrega dos Boletins 
será depois da semana 
de provas, dia 01 de 
agosto. 

Serão 5 dias de provas 
 
 

Verdadeira  

No mês de julho não 
tem feriado 
 

Verdadeira  

 

[Desafio] 

 

Carolina está muito ansiosa para reencontrar sua querida avó, que 

não vê há muito tempo. Siga as pistas e descubra esse dia muito 

especial para Carolina: 

  

 

É um dos meses 5 a 7. 

O nome do mês tem cinco letras. 

O mês começa no domingo. 

O dia é a última sexta-feira do mês. 
 

Será que você conseguiu descobrir que dia Carolina poderá rever sua avó 

querida? 

 

Resposta: 

Se só pode ser um dos meses de 5 a 7, então é maio, junho ou julho. 

Se o mês tem cinco letras, descarta-se o mês de maio. 
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Se o mês começa no domingo, descarta-se o mês de junho. Portanto, já sabe-se 

que é o mês de julho. 

A última sexta-feira do mês de julho é dia 27 de julho. 

 
 


