
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 6ª SEMANA – 4º ANO A/B/C – MATEMÁTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 01/ 06/ 2020 A 05/ 06/ 2020 
 
Professoras: Liliana e Thainá. 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos: Adição – Propriedades da adição: propriedade comutativa, propriedade 
associativa e elemento neutro da adição. Livro página 64 a 66. 
 
Habilidades:  
(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:  
 

Segunda-feira – 01/06/20 
 
- Vídeo 1 - Vídeo com a correção dos exercícios da aula anterior – Vivenciando a Matemática 
– Livro página 62 e 63. 
https://drive.google.com/open?id=1YAXbgIRQDDJFHdnqO_tFl5IalTSGG1E2 
 
- Vídeo 2 - Vídeo com a explicação sobre a propriedade comutativa da adição. Depois fazer a 
página 64 e os exercícios para o caderno. 
https://drive.google.com/open?id=1ETTWL4WJ0b1P3ROcVHMBxNQH-OXpgLiv 
 

 
Quarta-feira – 03/06/20 
 
- Vídeo 3 - Vídeo com a explicação sobre a propriedade associativa da adição. Depois fazer a 
página 65 e os exercícios para o caderno. 
https://drive.google.com/file/d/1sXHeLrFnPG7NvWCk4J4cqFXsttIi52Oe/view?usp=sharing 
 

 
Sexta-feira – 05/06/20 
 
- Vídeo 4 - Vídeo com a explicação sobre elemento neutro da adição. Depois fazer a página 66. 

https://drive.google.com/file/d/10_sIkWHnIYAbu4ifXQOQ_9QXmcwgMF95/view?usp=sharing 
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Atividades:  

 
Segunda-feira – 01/06/20 
Contas para serem resolvidas no caderno.  
https://drive.google.com/open?id=16ulbASlah4zGasIEGrlSRzEp2hV24pzw 
 

 
Quarta-feira – 03/06/20 
Correção dos exercícios sobre a propriedade comutativa da adição. 
https://drive.google.com/open?id=13SGCst8QZMLhRatcYlPenxSNT_Ldkknb 
 
Exercícios sobre a propriedade associativa da adição. Esta folha poderá ser impressa e os 
exercícios respondidos nela ou poderão ser feitos direto no caderno. 
https://drive.google.com/open?id=1wd_ZB4zMD72qDyDs86VThwgBLzrePNJN 
 
 

Sexta-feira – 05/06/20 
Correção dos exercícios sobre a propriedade associativa da adição. 
https://drive.google.com/open?id=1Dm-peWCjTj4Q_iaOrC1KNorMEO0_UdK1 
 
Matific 
 
 
Recursos para as aulas: - Livro; 
                                           - Lápis; 
                                           - Borracha. 
 
 
Encontro (s) online:  
 
4º Ano A – 8h30min. 
 
4º ANO B: - 9h45min - ID 666.472.2025 e Senha 9DxNG9 
 
4º Ano C– 13h30mim. 
 
 
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!!! 
 

https://drive.google.com/open?id=16ulbASlah4zGasIEGrlSRzEp2hV24pzw
https://drive.google.com/open?id=13SGCst8QZMLhRatcYlPenxSNT_Ldkknb
https://drive.google.com/open?id=1wd_ZB4zMD72qDyDs86VThwgBLzrePNJN
https://drive.google.com/open?id=1Dm-peWCjTj4Q_iaOrC1KNorMEO0_UdK1

