
 

 

 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 5ª SEMANA – 1º ANO – MATEMÁTICA. 
 

AULAS DA SEMANA DE 25/05/2020 A 29/05/2020 
 
Professoras: Viviane 
 
Área do conhecimento: Matemática. 
 
Conteúdos: Ordenação e comparação. 
                      
 
Habilidade: 
 
(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por 
figuras, por meio de atributos, tais como cor, forma e medida. 
 
(EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando 
termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, 
mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre 
outros, para ordenar objetos de uso cotidiano 
 
Videoaulas:  
 
Vídeo 1 –Ordenação e comparação - página 21,22 e 23 do livro SME  
https://drive.google.com/file/d/1hm7XzqAumGQ2EkM05B89YAqt8ZyStUAI/view
?usp=sharing 
 
 
Vídeo 2 – Grandezas e medidas- páginas 24,25 e 26 do livro SME 
https://drive.google.com/file/d/1LyMtkGbw-
g8tkK5PbuiVfmRSCRpA6qEJ/view?usp=sharing 
 

 

Atividades:.  
 

 Leitura Proposta no livro SME página 21,22 e 23 - Ordenação e 
comparação .( Assistir Videoaulas 2) 

 Leitura Proposta no livro SME página 24,25 e 26 – Grandezas: 
comparação e ordenação (Assistir Videoaulas 3) 

 Realização de atividade propostas no livro SME. páginas 27, 28 e 29.  
 

 
Recursos para as aulas: 
 

https://drive.google.com/file/d/1hm7XzqAumGQ2EkM05B89YAqt8ZyStUAI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hm7XzqAumGQ2EkM05B89YAqt8ZyStUAI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LyMtkGbw-g8tkK5PbuiVfmRSCRpA6qEJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LyMtkGbw-g8tkK5PbuiVfmRSCRpA6qEJ/view?usp=sharing


 
- Livro SME de Matemática. 
 
  
Encontros online:  

 Terça-feira, dia 26/05/2020, 1º ano A: 9h , 1º ano B: 14h30min 

 Quarta-feira, dia 27/05/2020, 1º ano A:  9h , 1º ano B: 14h30min.  

 Quinta-feira, dia 28/05/2020, 1º ano A: 9h , 1º ano B: 14h30min  

 Sexta-feira, dia 29/05/2020, 1º ano A: 9h, 1º ano B: 14h30min 

 TODOS OS ENCONTROS TERÃO DURAÇÃO DE 30 MINUTOS  
 
 

O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do 
encontro, pelo professor, na sala virtual Classroom.  
 
Orientações:  
 
Livro de Matemática. 
 
Página 27:  Vamos fazer. 
 

a) Observar as imagens e :  

 Circule o giz mais curto. 

 Faça um retângulo no giz mais grosso. 

 Risque o mais fino. 

 Marque um X no mais comprido. 
 

b) Desenhe os gizes de cera em ordem crescente de acordo coma altura.( 
Observe no seu livro a imagem acima), e pinte-os da mesma cor. 

 
Página 28: Vamos fazer. 
 
2- Com o auxílio de um familiar leia as perguntas e marque as respostas 
corretas. 
 
Página 29: Vamos fazer. 
 
3- Escolha dois objetos para comparar o comprimento(tamanho), outro dois 
objetos para comparar a massa( peso) e outros dois para comparar a 
capacidade. Cole a imagem desse objetos na página 29 do livro. 
Caso você preferir pode desenhar os objetos. 
Você pode procurar esses objetos na sua casa. 
 

 
 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no 
aplicativo, ou em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos! 
 



 


