
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 21ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – MATEMÁTICA 

 
AULAS DA SEMANA DE 14/09/2020 A 18/09/2020 

 
Professoras: Ana, Cassia e Thais 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos: Registro de aprendizagem 

Refletindo 
Igualdades 

 
Habilidades:  
 

• (EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números 
naturais envolvendo números racionais cuja representação decimal é finita (com 
multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
 

• (EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas 
comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a 
transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. 

 

• (EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos 
(colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, 
como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões. 
 

• (EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar 

dados coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem 
uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese 
dos resultados. 
 

• (EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente 
entre dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um 
desses membros por um mesmo número, para construir a noção de equivalência. 

 
1ª e 2ª aula:  
 

• Registro de aprendizagem 

• Façam os exercícios propostos nas páginas 91 a 93 do livro didático SME de 
Matemática. Em nosso encontro on-line, no horário agendado, faremos a correção dos 
exercícios. 

 
Recursos para a aula: - Livro didático SME de Matemática; 

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 
                                

 



                                                                     

  

 
 
3ª e 4ª aula:  
 

• Refletindo 

• Acessem a plataforma Zoom, no horário agendado, para realizarmos a leitura e os 
exercícios propostos nas páginas 94 e 95 do livro didático SME de Matemática.  

 
Recursos para a aula: - Livro didático SME de Matemática; 

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
5ª e 6ª aula:  
 

• Igualdades 

• Façam os exercícios propostos nas páginas 39 e 40 do livro BNCC+. Em nosso 
encontro on-line, no horário agendado, faremos a correção dos exercícios. 

 
Recursos para a aula: - Livro BNCC+; 

- 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!!! 


