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Neste momento de crise (COVID 19) em que precisamos ficar em casa e nos proteger, uma das melhores

maneiras de nos fortalecermos em nosso convívio com a família, em especial com as crianças, é por meio

de momentos lúdicos, mas também educativos, proporcionando o contato com diferentes propostas de

leitura para a descoberta ou aprofundamento de novos conhecimentos.

Para auxiliar estamos disponibilizando alguns Desafios para testar seus conhecimentos e desenvolver o

raciocínio lógico-matemático.



Neste enigma que propomos, você será desafiada/o a resolver o problema da Alice, aquela mesma do

País das Maravilhas.

Para resolvê-lo será fundamental que leia atentamente a história apresentada no desafio para

compreender o quê fazer. Lembre-se: é muito importante entender o que o problema quer saber.

Esperamos que vocês consigam desvendar este mistério e ajudar Alice, mas caso encontrem muitas

dificuldades, poderão compartilhar com sua família e suas/seus amigas/os.

Neste enigma a resposta não será dada ao final, pois a solução será postada na semana que vem,

portanto vocês terão uma semana para resolvê-lo. Mãos à obra!!!

ESPERAMOS QUE TODAS/TODOS POSSAM SE DIVERTIR E APRENDER!

VAMOS NESSA?







Enfim, os dois estavam comendo tortas de framboesa no chá.

Ora, o Chapeleiro tinha três vezes mais tortas que a Lebre de

Março e a Lebre de Março não estava gostando disso.

– Eu não a censuro! – comentou Alice.

Em todo caso, de má vontade, o Chapeleiro deu uma de suas

tortas a ela. “Isso não basta!”, gritou a Lebre de Março,

zangada, “Você ainda tem o dobro do que eu tenho!” Pois

então...



O problema é:

Quantas outras tortas o Chapeleiro tem que dar a Lebre de

Março para que os dois fiquem com a mesma quantidade?

– Quantas eram as tortas, ao todo? – perguntou Alice.

– Isso eu não vou dizer! – gritou o Grifo. Aí fica fácil demais!



Alice achou estranho que o enigma pudesse ser resolvido sem

saber quantas tortas havia, mas resolveu tentar. Pensou por algum

tempo e então abanou a cabeça.

– Acho que não sei resolver esse. Tenho certeza de que, se minha

irmã estivesse aqui, ela saberia. Ela é mais velha do que eu, sabe?

E aprendeu álgebra. Tenho certeza que se poderia fazer isso com

a álgebra.

– Você não precisa de álgebra nenhuma! – riu-se o Grifo. É só uma

fantasia sua achar que precisa!



– Bem, o único jeito que concebo de fazer isso é por ensaio e

erro: tentar, até finalmente adivinhar o número certo de tortas.

– Você não precisa de nenhuma adivinhação! – disse o Grifo.

Não precisa de adivinhação e também não precisa de álgebra!

SMULLYAN, R. Alice no País dos Enigmas. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.



E agora...

Você pode ajudar Alice a resolver esse problema?

Retome a leitura e veja quais dados o texto oferece

para que possamos realizar esse desafio!!!



A solução será postada na semana que vem, 

portanto vocês terão uma semana para resolvê-lo. 

Mãos à obra!!!


