
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 5ª SEMANA – 4º ANO A/B/C – MATEMÁTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 26/ 05/ 2020 A 29/ 05/ 2020 
 
Professoras: Liliana, Thainá, Tatiana e Vânia 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos: Adição – Propriedades da adição – resolvendo as contas através da 
representação do material dourado, pela decomposição, quadro valor de lugar e usando o 
algoritmo. Livro página 58 a 63. 
 
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. 
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo.  
   
 
Videoaulas:  
 
Quarta-feira – 27/05/20 
- Vídeo 1 – https://drive.google.com/open?id=1MWd3Ng9Uk0ScTW9IVcQb7rkDsWQPG1SS 
Apresentação do conteúdo que trabalharemos. 
Capítulo 3 – Adição – Através dos exercícios propostos pelo livro, faremos uma revisão desta 
operação – Livro página 58 a 61 – Na próxima aula faremos a correção destes exercícios. 
 
Sexta-feira – 29/05/20 
- Vídeo 2 - https://drive.google.com/open?id=1QnhBdZhunUTRp5_qq824tQXCHk6Vc4wD 
Correção dos exercícios da aula anterior – Livro página 58 a 61. 
Vivenciando a Matemática – Livro página 62 e 63 – Realizar os exercícios relacionados ao 
conteúdo trabalhado – Adição. Na próxima aula faremos a correção destes exercícios. 
 

 

Atividades:  
Quarta-feira – 27/05/20 
Correção dos exercícios de revisão realizados na última aula – sexta-feira – 22/05/20. 
https://drive.google.com/file/d/190LOYQWuI_WDWn-rhBP7bqmcMJa8Pxoy/view?usp=sharing 
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Recursos para as aulas: - Livro; 
                                           - Lápis; 
                                           - Borracha. 
 
 
Encontro (s) online: Quarta e sexta-feira: das 9h30 às 10h30 
 
 
Orientações: Assistam os vídeos, façam os exercícios e anotem suas dúvidas para 
conversarmos durante nossos encontros no zoom. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
 


