Tre-Le-Lê Creche Escola

Data 30/10/2020

Nome: ____________________________________________
Roteiro semanal de Matemática

Ano escolar: 3º

Professora: Patricia

Matemática em ação!
Sejam muito bem-vindos, queridos alunos! Acompanhem nosso roteiro de aula de acordo com cada
um dos dias que teremos nossas aulas no Meet, acessando ao nosso vídeo. O vídeo de quarta-feira será uma
introdução para as nossas aulas no Meet da semana seguinte, então ele deve ser assistido antes do nosso
encontro.

02/11/2020 – Segunda-feira – Aula pelo Meet

 Feriado


Não haverá aula no Meet.

04/11/2020 – Quarta-feira – VIDEOAULA



Vídeo - Divisão com tia Patrícia (disponível no site da escola).
Vídeo - Vídeo de matemática do Portal Eleva – Divisão – Capítulo 8.
Como acessar: Portal Eleva-> Menu-> Sala Virtual -> Canal Eleva-> Matemática-> Capítulo 8-> Divisão.

04/11/2020 – Quarta-feira – AULA PRESENCIAL



Revisão do conteúdo de multiplicação que já foi trabalhado;
Exercícios no caderno de Matemática;

Tre-Le-Lê Creche Escola
Data: 4/11/2020
1) Um álbum de figurinhas tem 9 páginas com 6 espaços para figurinhas em cada uma. Quantas figurinhas
cabem no álbum?
Cálculo
x
x
x
x
Resposta: _______________________________________________________________________________

2) Um prédio tem 3 andares com 4 apartamentos por andar. Quantos apartamentos existem no prédio?
X
Cálculo
X
X
X
Resposta: _______________________________________________________________________________

3) Inácio tem uma estante para guardar livros. Nessa estante há 6 prateleiras com 7 livros em cada uma.
Quantos livros há em toda a estante?
Cálculo
X
X
X
X
Resposta: _______________________________________________________________________________
4) Tia Patrícia fez uma encomenda para uma festa de 2 caixas com 7 coxinhas e 5 caixas com 10 empadas. No
total, quantos salgados foram encomendados?
X
Cálculos
X
X
X
Resposta: _________________________________________________________________________________
 Momento para verificar as atividades do livro que estão pendentes;
 Jogo online!!! A educadora irá revisar a tabuada com os alunos utilizando o site da Tabuada
online. Link: https://www.tabuadademultiplicar.com.br/
 Atividade no caderno de técnica. Técnica de recortar e colar! Vamos montar um mosaico!
O mosaico é uma arte decorativa milenar que reúne pequenas peças de diversas cores para formar
uma grande figura. Representam a colagem próxima de pequenas peças, formando um efeito visual (seja um
desenho, figura, representação) que envolve organização, combinação de cores, de materiais e de figuras
geométricas, além de criatividade e paciência.
A educadora irá propor ao aluno que ele recorte folhas de papéis coloridos ou revistas, diversas figuras
geométricas, grandes e pequenas, para poder usar a criatividade e construir seu próprio mosaico.

06/11/2020 – Sexta-feira – Aula pelo Meet



Atendimento individualizado com os responsáveis pelo Meet;
Não haverá aula no Meet.

É isso aí galerinha, por essa semana é só! Qualquer dúvida, entrar em contato através do e-mail da
educadora. Não se esqueçam de realizar as atividades com atenção e capricho.
Bons estudos!

