
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 22ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – MATEMÁTICA 

 
AULAS DA SEMANA DE 21/09/2020 A 25/09/2020 

 
Professoras: Ana, Cassia e Thais 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos: Igualdades 

Variação de proporcionalidade 
Divisão de partes desiguais 

 
Habilidades:  
 

• (EFO5MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática 
seja uma igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido. 
 

• (EF05MA12) Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta 
entre duas grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, 
alterar as quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, 
entre outros. 
 

• (EF05MA13) Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas 
partes desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes, de modo que uma 
seja o dobro da outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com 
o todo. 

 
1ª e 2ª aula:  
 

• Igualdades 

• Acessem a plataforma Zoom, no horário agendado, para realizarmos os exercícios 
propostos nas páginas 41 e 42 do livro BNCC+. 

 
Recursos para a aula: - Livro BNCC+; 

- Borracha; 
- Lápis de escrever                          

 
3ª e 4ª aula:  
 

• Variação de proporcionalidade  

• Acesse a plataforma Zoom, no horário agendado, para realizarmos a leitura e os 
exercícios propostos nas páginas 42 e 43 do livro BNCC+.  

 
Recursos para a aula: - Livro BNCC+; 

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 



                                                                     

  

 
 
5ª e 6ª aula:  
 

• Divisão de partes desiguais  

• Acesse a plataforma Zoom, no horário agendado, para realizarmos a leitura e os 
exercícios propostos nas páginas 44 e 45 do livro BNCC+. 

 
Recursos para a aula: - Livro BNCC+; 

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
Avaliação On-line de Matemática – 5º ano – 3º Bimestre 
 
5º ano A – 24/09/2020 (quinta-feira) – Das 7h30 às 7h29 do dia seguinte. 
5º ano B – 25/09/2020 (sexta-feira) – Das 7h30 às 7h29 da segunda-feira. 
5º ano C – 25/09/2020 (sexta-feira) – Das 13h15 às 13h14 da segunda-feira. 

 
Conteúdos de estudos:  

Páginas 8 a 93 + caderno 

- Unidade 3: Descobrindo a beleza da criação 

- Capítulo 1: Simetria 

- Simetria de reflexão 

- Simetria de translação 

- Divisão de números decimais por 10, 100 e 1000 

- Divisão com quocientes decimais 

- Comparação de frações 

- Frações com denominadores diferentes 

- Frações com numeradores iguais 

- Círculo ou circunferência? 

- Capítulo 3: Divisores de um número natural 

- Critérios de divisibilidade 

- Máximo divisor comum – mdc 

- Unidades de medida – temperatura 

- Unidade de medida – massa 



                                                                     

  

 
 
Encontro(s) on-line:  
 

5º ano A – Professora Thaís Segunda-feira às 
10h15 

Terça-feira às 
10h15 

Quinta-feira às 
10h15 

5º ano B – Professora Ana Neri Segunda-feira 
às 09h30 

Quarta-feira 
às 10h45 

Quinta-feira 
às 10h45 

Sexta-feira 
às 11h25 

5º ano C – Professora Cassia Terça-feira às 
16h30 

Quarta-feira às 
16h00 

Sexta-feira às 
15h15 e às 16h00 

 
Orientações: Separe os materiais necessários e acompanhe a programação disponibilizada 
na sala de aula virtual (Classsroom). 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 


