
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 18ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – MATEMÁTICA 

 
AULAS DA SEMANA DE 24/08/2020 A 28/08/2020 

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

Simplificação de frações 
Comparação de frações 
Atividade avaliativa 
  

 
Habilidades:  
 

• (EF05MA03) Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade), 
associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a 
reta numérica como recurso. 
 

• (EF05MA05) Comparar e ordenar números racionais positivos (representações 
fracionária e decimal), relacionando-os a pontos na reta numérica. 
 

Videoaula:  
 

• Vídeo 1- Atividade de fixação – Frações equivalentes (caderno). 
https://drive.google.com/file/d/1E70PoXxLWFhdFT3GTzS2sc-KDL9JpdSd/view?usp=drivesdk    
 
1ª e 2ª aula:  
 

• Atividade de fixação – Frações equivalentes (caderno).  

• Assistam à videoaula 1 e acompanhem a explicação e façam os registros no caderno 
de Matemática. Em nosso encontro on-line, no horário agendado, faremos a correção 
dos exercícios. 

 
Recursos para a aula: - Caderno de Matemática; 

- Vídeo 1; 
- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

                                    
3ª e 4ª aula:  
 

• Atividade de fixação – Simplificação de frações (caderno) 

• Acessem a atividade em anexo e façam os exercícios propostos. Em nosso encontro 
on-line pela plataforma Zoom, no horário agendado, faremos a correção dos exercícios.  

https://drive.google.com/file/d/1EuIyKuCkUBHx2eQKzjUeLxtlhkhXcoA7/view?usp=drivesdk  
 

https://drive.google.com/file/d/1E70PoXxLWFhdFT3GTzS2sc-KDL9JpdSd/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1EuIyKuCkUBHx2eQKzjUeLxtlhkhXcoA7/view?usp=drivesdk


                                                                     

  

 
 
Recursos para a aula: - Caderno de Matemática; 

- Link anexado; 
- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
5ª e 6ª aula:  
 

• Atividade de fixação – Comparação de frações (caderno) 

• Atividade avaliativa 

• Acessem o anexo e realizem os exercícios propostos. A correção será realizada em 
nosso encontro on-line pela plataforma Zoom, no horário agendado.   

https://drive.google.com/file/d/1EwbhfYF1UjVeCO4M41RJMcfIKzAwVEgB/view?usp=drives
dk  
 
Tarefa: Acessem o formulário para a realização da atividade avaliativa de Matemática que 
valerá até 10,0 pontos para compor a nota do 3º bimestre. O link será disponibilizado na 
plataforma Classroom. Data de entrega: 04/09/2020. 

 
Recursos para a aula: - Caderno de Matemática; 

- Link anexado; 
- Formulário; 
- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
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 
16h00 

Quarta-feira às 
16h00 

Sexta-feira às 
16h00 

                                                    
Orientações: Separe os materiais necessários e acompanhem 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!!! 

https://drive.google.com/file/d/1EwbhfYF1UjVeCO4M41RJMcfIKzAwVEgB/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1EwbhfYF1UjVeCO4M41RJMcfIKzAwVEgB/view?usp=drivesdk

