
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 27ª SEMANA – 5º ANO A/B/C – MATEMÁTICA 

 
AULAS DA SEMANA DE 26/10/2020 A 30/10/2020 

 
Professoras: Ana, Cassia e Thais 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos: Testando seus conhecimentos 

Capítulo 2: Medidas de superfície 
Área de figuras planas 
Exercícios de fixação 

Habilidades:  
 

• (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. 

• (EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais 
podem ter áreas diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter 
perímetros diferentes. 

1ª e 2ª aula:  
 

• Testando seus conhecimentos 

• Medidas de superfície 

• Acessem a plataforma Zoom, no horário agendado, para realizarmos a correção dos 
exercícios propostos nas páginas 125 e 126 do livro didático SME de Matemática. 

• Depois, faremos a leitura e os exercícios das páginas 127 a 1131 do livro didático SME 
de Matemática. 

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

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 
 

3ª e 4ª aula:  
 

• Área de figuras planas 

• Acessem a plataforma Zoom, no horário agendado, para realizarmos a leitura e os 
exercícios propostos nas páginas 132 a 137 do livro didático SME de Matemática. 

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

- Borracha; 
- Lápis de escrever. 

 
5ª e 6ª aula:  
 

• Exercícios de fixação 



                                                                     

  

 
 

• Acessem a plataforma Zoom, no horário agendado, para realizarmos os exercícios de 
fixação disponíveis no anexo. 

 
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 
8h40 

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!!! 


