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Roteiro de atividades em Matemática

1º Período

Professora: Renata

Vamos revisar???
Oi alunos, como vocês estão? Essa semana, iremos revisar as três operações básicas: adição, subtração e
multiplicação, aprendidas no capítulo 3 do nosso livro. Preparados??? Então, vamos nessa…
Orientações de estudos para essa semana:
- Fazer um registro no caderno:
Tre-Le-Lê, 05/05/2020
Exercícios de Revisão
1) Resolva as situações problemas a seguir:
a) Tia Lucélia vai preparar um suco de laranja. Ela vai usar 5 laranjas para fazer um copo de suco. Quantas
laranjas ela vai precisar para fazer 7 copos de suco?
Cálculos:
Resposta:
b) Tia Carla comprou 4 novos livros e sua irmã comprou o triplo. Quantos livros sua irmã comprou?
Cálculos:
Resposta:
c) Tia Jaqueline comeu 3 fatias de pizza e seu tio comeu o dobro. Quantas fatias de pizza seu tio comeu?
Cálculos:
Resposta:
d) Tia Rafaela está brincando com sua amiga de um jogo. A tia tem 1.972 pontos em seu jogo. Sua amiga tem
380 pontos a menos que a tia. Quantos pontos as duas possuem juntas?
Cálculos:
Resposta:
e) Tia Alessandra está com um desafio de matemática para resolver. Ajude a tia a encontrar o resultado. O
desafio é o seguinte: A soma de três números é 9.382. O primeiro deles é 2.853 e o segundo é 3.869. Qual é o
último número?
Cálculos:
Resposta:
2) Calcule mentalmente:
a) 7 x 3 = _____
b) 70 x 3 = _____
c) 7.000 x 3 = ______
d) 175 + 214 = _______
e) 1.500 + 5.200 = _____
3) João possui duas dúzias de bolinhas de gude e três dezenas de carrinhos de corrida. Quantos brinquedos
João tem ao todo?
a) ( ) 54 brinquedos.
b) ( ) 64 brinquedos.
c) ( ) 74 brinquedos.
d) ( ) 84 brinquedos.

Ficha de Aprendizagem em ______________. Nome: ________________________________ Data: __/__/20
- Assistir a videoaula da educadora Renata explicando os exercícios de revisão e a atividade da técnica de
meia pauta.
- Vocês sabiam que no dia 06 de maio é comemorado o Dia Nacional da Matemática. Para isso, gostaria de
compartilhar com vocês um link de um vídeo que nos mostra a importância da Matemática no nosso dia a dia.
Para acessar o vídeo, clique neste link ao lado: https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=gSGvSvwaSI .
- Após, assistirem a esse vídeo muito legal e perceber que a Matemática faz parte das nossas vidas, vamos
realizar uma técnica de meia pauta. Para isso, baixem e imprimam a folha em anexo para vocês realizarem essa
atividade.
Tre-Le-Lê, ___/05/2020
Professora: Renata
Técnica do Pontilhismo
Dia da Matemática
O Dia Nacional da Matemática, é comemorado no Brasil em 6 de maio. Essa data foi escolhida em
homenagem ao matemático Julio César de Mello e Souza (1895-1974), nascido em 6 de maio e conhecido pelo
pseudônimo Malba Tahan.
Escreveu mais de 120 livros, dos quais 50 deles dedicados à Matemática, sendo o mais famoso
intitulado "O Homem que Calculava", publicado em 1938. Professor, pesquisador, engenheiro, escritor e editor,
acreditava que o ensino de Matemática poderia ser desafiador e envolvente, usando personagens árabes,
utilizava atividades lúdicas e imaginativas.
A celebração tem como principal objetivo incentivar a mobilização de professores e alunos para a
realização de atividades educativas e culturais, tendo como elemento central a Matemática em suas diversas
dimensões.
Fonte: https://www.todamateria.com.br/dia-nacional-da-matematica/

- Estou compartilhando com vocês uma lembrancinha pelo dia da matemática - um marcador de livro – baixem
e imprimam a imagem em anexo. Pintem bem colorido e guardem com carinho em seus livros.
- Após realizarem as atividades acima, gostaria de pedir a vocês que me enviassem por e-mail
(renata.espolador@prof.trelele.com.br) uma frase bem criativa sobre o Dia da Matemática, demonstrando a sua
importância no nosso dia a dia. Quando voltarmos as nossas aulas, quero fazer um mural com as frases de vocês
para enfeitar a nossa sala.
É isso aí, alunos! Por essa semana é só. Continuem se cuidando e se dedicando em seus estudos. Vamos torcer
para isso tudo passar logo e em breve estarmos juntos na nossa escola. Qualquer dúvida podem se conectar
comigo através do e-mail (renata.espolador@prof.trelele.com.br) que eu responderei vocês!
Um grande e um abraço fraterno! Muitas saudades, meus queridos...

