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CAPÃO DA CANOA, 19 DE ABRIL DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

A HISTÓRIA DE UM PÉ DE MORANGOS 

 

Olá, eu sou um pé de morangos.  
Tenho uma raiz que me segura bem firme na terra. Do solo ela tira água e sais minerais.  
Tenho também um caule forte que sustenta meus pequenos galhos e folhas. Ele transporta a 

água e os sais minerais para todas as minhas partes.  
As minhas folhas geralmente são verdes e precisam de muito sol, elas fabricam alimentos 

para eu crescer bem forte.  
Às vezes, nascem flores em mim. É das minhas flores que se formam os frutos e as sementes.  

Além de ser uma fruta muito bonita e saborosa, sou rico em vitamina C e vitamina A. 
 

Atividade: 

1) Quais são as partes das plantas? 

 

 

2) Quais as principais vitaminas presentes no morango? 

 

 

3) Qual a função das partes das plantas citadas abaixo: 

 

• Raiz: 

 

• Caule: 

 

• Folhas: 

 

• Flores: 

 

• Frutos: 
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CAPÃO DA CANOA, 20 DE ABRIL DE 2021 – TERÇA-FEIRA 

QUE     HORAS   SÃO? 

 

Que relógio mais divertido! Você sabe que horas são? Vamos aprender!   

O ponteiro menor indica as horas e o maior os minutos. Cada hora tem 60 minutos e cada minuto 

60 segundos! Cada tracinho corresponde a 5 minutos, multiplicando pelos 12 que aparecem no relógio, 

temos 60 minutos, ou seja, 1 hora! Em um dia todo o ponteiro das horas dá 2 voltas completas no relógio! 

Assim fica muito fácil ver que horas são!  

Durante a semana, a Kiara e o João Vitor acordam às 7 horas e 15 minutos e tomam um gostoso 

café da manhã. Às 9 horas é hora da lição de casa e depois é horas da brincadeira!  

Oba! Só param quando a mamãe chama: - Meio-dia, venham almoçar! Mas eles não sabem qual 

número é meio-dia!  

Um dia a Kiara resolveu perguntar para a mamãe que disse: - Meio-dia são 12 horas! A Kiara, muito 

esperta, logo pensou: - Sim! É uma volta completa do relógio, 12 horas, meio-dia! Às 13 horas eles vão 

para a escola e às 15h30min é a hora do recreio e a Kiara sabe que o João Vitor deve estar em alguma 

encrenca ajudando seus amigos! Às 17 horas 30 minutos eles voltam pra casa e as 19 horas é quando o 

vovô chega para jantar! Aos finais de semana é hora de toda a família passear! 

 

Você acabou de ler sobre a rotina de horários de Kiara e João Vitor, agora marque com ponteiros nos 

relógios conforme o texto: 

      

     Hora de acordar                     Hora de almoçar                Hora de ir para escola 

                 

      Hora do recreio   Hora de voltar pra casa                     Hora do jantar 


