
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 20ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – MATEMÁTICA 

 
AULAS DA SEMANA DE 08/09/2020 A 11/09/2020 

 
Professoras: Ana, Cassia e Thais 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos: Unidade de medida - temperatura 

Unidade de medida - massa 
Registro de aprendizagem 

 
Habilidades:  
 

• (EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números 
naturais envolvendo números racionais cuja representação decimal é finita (com 
multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
 

• (EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas 
comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a 
transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. 

 

• (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. 
 

• (EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar 

dados coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem 
uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese 
dos resultados. 

 
 
Videoaulas:  
 

• Videoaula 1: Unidade de medida - temperatura – p. 78 a 81. Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/1LsJ0gEHICGXV7US7ajuUZ1OjZ1DjEpx8/view?usp=drivesdk  
 

• Videoaula 2: Unidade de medida - massa – p. 82 a 87. Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/1Lu8GHAGL3Ia_QFB4dBDo5OhUzVgdkF2z/view?usp=drivesdk    
 
1ª e 2ª aula:  
 

• Unidade de medida - temperatura  

• Assistam à videoaula 1, acompanhem a explicação e façam os exercícios propostos 
nas páginas 78 a 81 do livro didático SME de Matemática. Em nosso encontro on-line, 
no horário agendado, faremos a correção dos exercícios das páginas 80 e 81. 

 

https://drive.google.com/file/d/1LsJ0gEHICGXV7US7ajuUZ1OjZ1DjEpx8/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Lu8GHAGL3Ia_QFB4dBDo5OhUzVgdkF2z/view?usp=drivesdk


                                                                     

  

 
 
Recursos para a aula: - Livro didático SME de de Matemática; 

- Vídeo 1; 
- Borracha; 
- Lápis de escrever. 
                                

3ª e 4ª aula:  
 

• Unidade de medida - massa  

• Assistam à videoaula 2, acompanhem a explicação e façam os exercícios propostos 
nas páginas 82 a 87 do livro didático SME de Matemática. Em nosso encontro on-line, 
no horário agendado, faremos a correção dos exercícios das páginas 86 e 87. 

 
Recursos para a aula: - Livro didático SME de Matemática; 

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
5ª e 6ª aula:  
 

• Registro de aprendizagem 

• Façam os exercícios propostos nas páginas 88 a 90 do livro didático SME de 
Matemática. Em nosso encontro on-line, no horário agendado, faremos a correção dos 
exercícios. 

 
Recursos para a aula: - Livro didático SME de Matemática; 

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
Encontro(s) on-line:  

5º ano A – Professora Thaís Segunda-feira às 
10h15 

Terça-feira às 
10h15 

Quinta-feira às 
10h15 

5º ano B – Professora Ana Neri Segunda-feira 
às 09h30 

Quarta-feira 
às 10h45 

Quinta-feira 
às 10h45 

Sexta-feira 
às 11h25 

5º ano C – Professora Cassia Terça-feira às 
16h00 

Quarta-feira às 
16h00 

Sexta-feira às 
16h00 

Orientações: Separe os materiais necessários e acompanhem a programação disponibilizada 
na sala de aula virtual (Classsroom). 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 


