
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 28ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – MATEMÁTICA 

 
AULAS DA SEMANA DE 03/11/2020 A 06/11/2020 

 
Professoras: Ana, Cassia e Thais 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos: Capítulo 3: Sistema monetário 

Porcentagem 
Probabilidade 
Medida de volume 

Habilidades:  
 

• (EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com 
compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, 
utilizando, como recursos, a composição e decomposição e a reta numérica. 

• (EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% 
respectivamente à décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para 
calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em 
contextos de educação financeira, entre outros. 

• (EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números 
naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmo. 

• (EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números 
naturais e com 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. 

• (EF05MA21) Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e 
medir volumes por meio de empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, 
objetos concretos. 

• (EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos 
aleatórios, quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer 
(equiprováveis). 

 

1ª e 2ª aula:  
 

• Capítulo 3: Sistema monetário  

• Acessem a plataforma Zoom, no horário agendado, para realizarmos a leitura e os 
exercícios propostos nas páginas 138 e 142 do livro didático SME de Matemática. 

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

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

3ª e 4ª aula:  
 

• Porcentagem 



                                                                     

  

 
 

• Acessem a plataforma Zoom, no horário agendado, para realizarmos a leitura e os 
exercícios propostos nas páginas 143 a 147 do livro didático SME de Matemática. 

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

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
5ª e 6ª aula:  
 

• Probabilidade 

• Medida de volume 

• Acessem a plataforma Zoom, no horário agendado, para realizarmos os exercícios 
propostos nas páginas148 a 151 do livro didático SME de Matemática. 

 
 
Recursos para a aula: - Caderno de Matemática; 

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
 
Encontro(s) on-line:  
 

5º ano A – Professora Thaís Segunda-feira às 
10h00 

Quinta-feira às 
9h00 

Sexta-feira às 
8h30 

5º ano B – Professora Ana Neri Segunda-feira 
às 10h30 

Quarta-feira 
às 10h30 

Quinta-feira 
às 10h00 

Sexta-feira 
às 9h00 

5º ano C – Professora Cassia Terça-feira às 
15h30 

Quarta-feira às 
14h55 

Sexta-feira às 
13h15 e às 14h00 

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


