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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. Cada vídeo será uma introdução para as nossas aulas no
Meet, então ele deve ser assistido antes do nosso encontro. O vídeo que for postado na terça-feira será
trabalhado na aula pelo Meet de sexta-feira, e o vídeo que for postado na quarta-feira será trabalhado na aula
pelo Meet de segunda-feira da semana seguinte.







05/10/2020 – Segunda-feira – Aula pelo Meet
Correção coletiva do estudando em casa (referente a aula passada);
Iniciaremos o livro 3.
Realização das atividades do livro, páginas: 112, 113 e 114 durante a aula com auxílio da educadora;
Jogo Corrida da multiplicação! A educadora utilizará o jogo Corrida da multiplicação com os alunos no
Meet.
Link do Jogo corrida da multiplicação: https://poki.com.br/g/grand-prix
Estudando em casa, página 115. O estudando em casa deverá ser realizado após a aula do Meet.

06/10/2020 – Terça-feira – VIDEOAULA
 Vídeo 1 (assistir para o dia 09/10) – Ideias da Multiplicação (disponível no site da escola).

07/10/2020 – Quarta-feira – VIDEOAULA
 Vídeo 2 (assistir para o dia 12/10) – Tia Patricia explicando sobre o feriado do dia 12 de outubro
(disponível no site da escola).

09/10/2020 – Sexta-feira – Aula pelo Meet
Realização das atividades do livro, páginas: 116, 117 e 118 durante a aula com auxílio da educadora;
Jogo Disparo de tabuada! A educadora utilizará o jogo Disparo de tabuada com os alunos no Meet.
Link do jogo Disparo de tabuada: https://www.tabuadademultiplicar.com.br/disparo-com-tabuada.html
 Estudando em casa, páginas 119 e 120. O estudando em casa deverá ser realizado após a aula do
Meet.
 ATIVIDADE LÚDICA AVALIATIVA-> Vamos construir um relógio!
A atividade avaliativa será a confecção de um relógio. O aluno poderá pesquisar na internet
diversas formas de construir um relógio com materiais recicláveis. Use sua criatividade!
A apresentação dessa atividade avaliativa será no dia 19/10. A educadora irá utilizar esse momento
para realizar algumas perguntas sobre o relógio que o aluno confeccionou.



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!

