
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 28ª SEMANA – 4º ANO A/B/C – MATEMÁTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 03/ 11/ 2020 A 06/ 11/ 2020 
 
 
Professoras: Liliana e Thainá. 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos: Testando seus conhecimentos, Unidades de Medida – metro e quilômetro, 
exercícios de fixação. 
 
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. 
(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da 
multiplicação (adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade), 
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
(EF04MA11) Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de 
um número natural. 
(EF04MA15) Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que 
envolve as operações fundamentais com números naturais. 
(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, 
utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura 
local. 
(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e 
formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, 
consciente e responsável. 
(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de 
ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações. 
 
Videoaulas:  
Todo o conteúdo e resolução dos exercícios serão trabalhados durante nossos encontros on-
line pelo Zoom. A gravação do encontro será disponibilizada na sala de aula virtual do Google 
(Classroom). 
 

Atividades:  
 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
 
Segunda-feira – 02/11/20 
Feriado! 
 
 

Quarta-feira – 04/11/20 
Testando seus conhecimentos – livro página 112 a 114. 
Exercícios de fixação para serem resolvidos em seu caderno. 
https://drive.google.com/file/d/1Q_Mzf-PXrj2OZKSCO9xwWrlC3vIxySts/view?usp=sharing 
 

 
Sexta-feira – 06/11/20 
Capítulo 3 – Unidades de Medida – Metro e quilômetro – livro página 115 a 118. 
BNCC+ livro página 53 e 54. 
 
Atividade Avaliativa On-line do 4º bimestre. O link será disponibilizado no dia da atividade. 
 
 
Recursos para as aulas: - Livro didático e caderno. 
 
Encontro (s) online:  
 
4º Ano A – 07h30min. 
 
4º ANO B – 07h30min. 
 
4º Ano C – 13h15mim. 
 
 
Orientações: Procurem não faltar em nossos encontros pelo Zoom, pois faremos os 
exercícios e tiraremos as dúvidas que surgirem. 
 
 
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/file/d/1Q_Mzf-PXrj2OZKSCO9xwWrlC3vIxySts/view?usp=sharing

