
                                                                     

  

 

    

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 22ª SEMANA – MATEMÁTICA 

 
 

AULAS DA SEMANA DE 28/ 09/ 2020 A 02/ 10/ 2020 
 
Professoras: Thainá e Liliana 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos: Medidas de massa, registro de aprendizagem e exercícios de fixação 
 
 
Habilidades:  
(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser 
escrito por meio de adições e multiplicações por potências de dez, para compreender o 
sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo.  
(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e 
subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de 
fazer estimativas do resultado.  
(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e 
divisão, para ampliar as estratégias de cálculo.  
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. 
(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas 
simples de contagem, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se 
combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra, utilizando 
estratégias e formas de registro pessoais.  
(EF04MA11) Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de 
um número natural. 
 
 
Atividades:  
 
Segunda-feira 28/09/2020 
 
- Livro: Páginas 62 a 65 – Medidas de massa – tonelada, quilograma e grama  
 
 Vídeo 1: Grandezas e medidas 
 https://www.youtube.com/watch?v=utDZvQB6Rko 
 
Vídeo 2: Medidas de comprimento 
https://www.youtube.com/watch?v=6rMzfcy6J5I 
 
Vídeo 3: Medidas de capacidade 
https://www.youtube.com/watch?v=C04N2R5SQJw 
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Quarta-feira 30/09/2020 
 
- Livro: Páginas 66 a 69 – Registro de aprendizagem 
 
 
Sexta-feira 02/10/2020 
 
- Exercícios de fixação no caderno. 
https://drive.google.com/file/d/1xGj3R02t5btWfTsSN3cwO2fO96dpM_L0/view?usp=sharing 
 
- Matific 
 
 
Recursos para as aulas: Livro didático, lápis, borracha e caneta. 
 
 
 
Encontro (s) online:  
 
 
4º ANO A: 07h30min  
 
4º ANO B: 07h30min  
 
4º ANO C: 07h30min  
 
 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.  
 
 
Orientações: Haverá explicação dos conteúdos nas aulas pelo Zoom. As atividades serão 
feitas junto com a professora. 
 
 
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/1xGj3R02t5btWfTsSN3cwO2fO96dpM_L0/view?usp=sharing

