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ATIVIDADE DO DIA:
Medidas De Tempo.

A atividade consiste em observar, anotar e calcular os
segundos, minutos, horas de tudo que fazemos durante um
dia, semana, mês e assim por diante.

Medidas de Tempo.
O que você faz com seu tempo? Utiliza de maneira proveitosa?
O relógio é considerado uma das invenções humanas mais antigas,
atendendo à necessidade, de forma consistente, de medir intervalos de
tempo mais curtos do que as unidades naturais: como o dia, o mês lunar,
e os anos.
Antes do relógio que nós conhecemos ser inventado, o homem já
utilizava outros métodos para medir o tempo: relógio do sol, relógio da
água, ampulheta, e até chegar ao digital que é o mais comum, esse
medidor de tempo passou por inúmeras transformações. Na atividade de
hoje você deverá calcular mentalmente e fazer anotações de algumas
situações problemas que envolvam os segundos, minutos e horas de um
dia, uma semana ou até mesmo um mês.
Tenha em mente que uma hora é composta por 60 minutos e um dia tem
24 horas.

1°) Srº João foi ao médico e levou para casa uma receita com as seguintes
informações: Tomar 2 comprimidos a cada 3 horas durante 3 dias.
Seu João tomou o primeiro comprimido as 15:00h de segunda feira.
Que dia e horário ele irá tomar a última dose do remédio?
A caixa contém 12 comprimidos. Seu João precisará comprar mais remédio ou
uma caixa será necessária?

2°) O dia tem 24 horas, ou seja, é um período de tempo longo que podemos fazer
várias coisas. Uma hora tem 60 minutos, ou seja, é um período de tempo curto
onde suas ações devem ser contabilizadas. Faça uma lista de possíveis coisas
que podem ser feitas em uma hora e em um dia.

3°) Meu cachorro precisará tomar um remédio 4 vezes ao dia, durante uma semana
completa. Qual será o intervalo de tempo para tomar esse remédio?

Respostas: 1º Última dose do remédio na quarta feira as 00:00 hrs, precisará
comprar 4 caixas de remédio.
2° Sugestões de lista: Período longo de tempo: correr, andar de bicicleta, pular
corda, etc.. Período curto de tempo: ouvir uma música, ler um poema, etc..
3º Ele deverá tomar um remédio de 6 em 6 horas.
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