
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ONLINE - 12ª SEMANA -5º ANO A/B/C – MATEMÁTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 13/07 A 17/ 07/ 2020 
 
Professoras: Thaís, Anna e Cássia. 
 
Área do conhecimento: Matemática. 
 
Conteúdos:  
1ª e 2ª aulas -  
  Testando seus conhecimentos -  p. 160. 
   Multiplicação de decimal por decimal - p. 161 e 162. 
 
Tarefa 

 P. 163 – Testando seus conhecimentos – Expressões. 
 
3ª e 4ª aulas -  
  Triângulos- p. 164 e 166 – A atividade seria com canudos de plásticos que hoje são proibidos 
o uso. – A atividade deverá ser adaptada e ser realizada com palito de churrasco ou de 
sorvete.  
 
Tarefa 

 Testando seus conhecimentos p. 167 e 168. 
  

5ª e 6ª aulas  
  Correção p. 167 e 168. 
  Tarefa  

 Vivenciando a Matemática p. 168 
 

                

Habilidades: BNCC+ Pág. 44: (EF05MA13) Resolver problemas envolvendo a partilha de uma 
quantidade em duas partes desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes, de 
modo que uma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e 
delas com o todo. 
BNCC+ Pág. 45: (EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes representações para a 
localização de objetos no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas 
geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas.  
BNCC+ Pág. 45: (EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a localização ou 
movimentação de objetos no plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas 
cartesianas, indicando mudanças de direção e de sentido e giros. 
BNCC+ Pág. 48: (EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, 
pirâmides, cilindros e cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos. 
(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e 
ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.  
BNCC+ Pág. 51: (EF05MA18) Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade 
entre os lados correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução 
em malhas quadriculadas e usando tecnologias digitais. 



                                                                     

  

 
 
 
 
(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.  
                                                                                         
 
Videoaulas: 
 P. 160 - https://www.youtube.com/watch?v=I_OFUoJrdb4&feature=youtu.be 
 
 P. 161 e 162 - https://www.youtube.com/watch?v=BngN4wEEFCc&feature=youtu.be 
 
 P. 163  -  https://www.youtube.com/watch?v=tYOGWE60r9g&feature=youtu.be 
 
 P. 164 a 166 - https://www.youtube.com/watch?v=1cAtStP44Cw&feature=youtu.be 
 
 P. 167 e 168  - https://www.youtube.com/watch?v=ojmzQbcBye8&feature=youtu.be 
 
 
Início da semana de provas, programação estará disponível no Classrroom. 
 
 

 Atividade 1:  
 
Recursos para a aula: - Videoaula  
                                       - Livro didático SME de Matemática. 

                             
 Encontro (s) online:  
 
                  

5º ano A – Professora Thaís Sexta-feira às 10h30 

5º ano B – Professora Ana Neri Segunda-feira às 
10h45 

Quinta-feira às 
9h30 

Sexta-feira às 
11h20 

5º ano C – Professora Cássia Segunda-feira às 
16h00 

Quinta-feira às 
16h00 

Sexta-feira às 
17h00 

                                   
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.  
 
Orientações: Trazer sempre livro e um marca texto. 
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
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