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 Analise, atentamente, a imagem a seguir. 

 

Fonte: https://es.123rf.com/photo_92651796_familia-blanca-caucásica-joven-que-se-divierte 

1- Qual tipo de espaço está representado pela imagem? 

___________________________________________________________________________ 

2- Liste duas regras de boa convivência que precisam estar presentes nesse tipo de local. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

3- Podemos definir como espaço doméstico nossa casa ou lar, geralmente porque abriga uma 

família. Esses espaços são privados, mesmo que inseridos em ruas públicas.  

  

a) Descreva o espaço doméstico de sua casa, apontando as características de seu lar.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Faça um desenho que represente seu espaço preferido em sua casa.   
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4- Assinale V para afirmativas verdadeiras e F para falsas. 

(     ) Os ambientes sociais de uma casa são usados para receber amigos, como os 

 quartos. 

(     ) As reuniões dos membros da família ocorrem nos ambientes de serviços.  

(     ) Antigamente, as cozinhas eram separadas das casas, mas atualmente  

 algumas são integradas à sala. 

(     ) Os quartos eram, no passado, reservados para descanso, mas hoje em dia existem  

 pessoas que realizam muitas atividades nos quartos. 

 

 Aprendemos que a nossa casa é o espaço onde as pessoas se abrigam e convivem. 

Nossa casa é dividida em partes, chamadas cômodos. Observe a representação da casa a 

seguir e responda:  

 

5- Quantos cômodos há?  

___________________________________________________________________________ 

6- Quais são esses cômodos?  

___________________________________________________________________________ 

7- Quantos cômodos são quartos?  

___________________________________________________________________________ 

8- Qual cômodo é marcado por um X?  

___________________________________________________________________________ 

9- Assinale a atividade que podemos realizar na sala. 

(     ) Preparar deliciosos alimentos .   

(     ) Assistir à televisão e realizar reuniões com os membros da família. 



10- Agora, temos outro desenho representando uma casa. Observe bem o desenho, escreva o 

nome de cada parte e faça o que se pede:  

 

a) Pinte de verde o lugar onde você toma banho. 

b) Circule os móveis do cômodo onde você dorme.  

c) Pinte de amarelo o lugar onde fazemos comida.  

 

 


