
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 19ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – MATEMÁTICA 

 
AULAS DA SEMANA DE 31/08/2020 A 04/09/2020 

 
Professoras: Ana, Cassia e Thais 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos: Divisores de um número natural 

Critérios de divisibilidade  
Máximo divisor comum 

 
Habilidades:  
 

• (EF04MA11) Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por 
múltiplos de um número natural. Identificar padrões e regularidades em sequências 
numéricas e utilizar a ideia para resolver problemas. Sequência numérica recursiva 
formada por múltiplos de um número natural. 
 

• (EF07MA01) Resolver e elaborar problemas envolvendo múltiplos e divisores de um 
número natural.  

 
 
Videoaulas:  
 

• Videoaula 1: Divisores de um número natural – p. 56 a 67. 
https://drive.google.com/file/d/1JMOGjVSAKZ46lxEUnvDTg3lWeV0ej5eR/view?usp=drivesdk 
 

• Videoaula 2: Critérios de divisibilidade – p. 68 a 73. 
 https://drive.google.com/file/d/1JJd5BWS1Z7gXI6RqoS-jODi6FDmgoo1D/view?usp=drivesdk   
 

• Videoaula 3: Máximo divisor comum – mdc – p. 74 a 77. 
https://drive.google.com/file/d/1JD2AA9SlV5eAtnpq1xSO3JAmxmODv7Er/view?usp=drivesdk  
 
Links para pesquisa – p. 60:  
 

• Comunidade e surfistas se unem em torno do projeto “Praia Limpa, surf limpo” em 
ilhéus 

http://www.upb.org.br/noticias/comunidade-e-surfistas-se-unem-em-torno-do-projeto-praia-
limpa-surf-limpo-em-ilheus  

 

• Comunidade faz limpeza em praias e rios no Litoral Norte 
http://osoldiario.clicrbs.com.br/sc/noticia/2014/09/comunidade-faz-limpeza-em-praias-e-rios-no-litoral-
norte-4597205.html  

 

• Comunidade prepara mutirão para a limpeza da praia de Tijucas 
https://ndmais.com.br/noticias/comunidade-prepara-mutirao-para-a-limpeza-da-praia-de-
tijucas/  

https://drive.google.com/file/d/1JMOGjVSAKZ46lxEUnvDTg3lWeV0ej5eR/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1JJd5BWS1Z7gXI6RqoS-jODi6FDmgoo1D/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1JD2AA9SlV5eAtnpq1xSO3JAmxmODv7Er/view?usp=drivesdk
http://www.upb.org.br/noticias/comunidade-e-surfistas-se-unem-em-torno-do-projeto-praia-limpa-surf-limpo-em-ilheus
http://www.upb.org.br/noticias/comunidade-e-surfistas-se-unem-em-torno-do-projeto-praia-limpa-surf-limpo-em-ilheus
http://osoldiario.clicrbs.com.br/sc/noticia/2014/09/comunidade-faz-limpeza-em-praias-e-rios-no-litoral-norte-4597205.html
http://osoldiario.clicrbs.com.br/sc/noticia/2014/09/comunidade-faz-limpeza-em-praias-e-rios-no-litoral-norte-4597205.html
https://ndmais.com.br/noticias/comunidade-prepara-mutirao-para-a-limpeza-da-praia-de-tijucas/
https://ndmais.com.br/noticias/comunidade-prepara-mutirao-para-a-limpeza-da-praia-de-tijucas/


                                                                     

  

 
 

1ª e 2ª aula:  
 

• Divisores de um número natural 

• Assistam à videoaula 1, acompanhem a explicação e façam os exercícios propostos 
nas páginas 56 a 67 do livro didático SME de Matemática. Em nosso encontro on-line, 
no horário agendado, faremos a correção dos exercícios das páginas 66 e 67. 

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

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

3ª e 4ª aula:  
 

• Critérios de divisibilidade  

• Assistam à videoaula 2, acompanhem a explicação e façam os exercícios propostos 
nas páginas 68 a 73 do livro didático SME de Matemática. Em nosso encontro on-line, 
no horário agendado, faremos a correção dos exercícios das páginas 73. 

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

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
5ª e 6ª aula:  
 

• Máximo divisor comum  

• Assistam à videoaula 3, acompanhem a explicação e façam os exercícios propostos 
nas páginas 74 a 77 do livro didático SME de Matemática. Em nosso encontro on-line, 
no horário agendado, faremos a correção dos exercícios das páginas 77. 

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

- 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!!! 


