
 

Ano Letivo: 2020 Plano de Ação: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Local SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma 4ºANO NOA Data de Realização das Atividades: 28/05a 03/06 Carga Horária: 1 AULA 

Componente 

Curricular Central: 

Matemática 

Componente(s) 

Curricular(es) 

Participante(s): 

Professor(es): Ana Lúcia, Cléia, clemare, Deisiane, Elisamara, 

Jaqueline, Juliana ,Laudo, Lindamir, Michele, Paloma, Silvane, 

Tatiane, Telma. 

Tema Genérico do Plano de Aula: Medidas de Comprimento, Massa e Capacidade. 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente 

Curricular) Matemática 

Objetos de Conhecimento 

 Medidas de comprimento, massa e capacidade: estimativas, utilização de instrumentos de 

medida e de unidades de medida convencionais mais usadas. 

 Leitura, interpretação de dados em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e 

agrupadas, gráficos de barras e colunas e gráficos pictóricos. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de 

Caçador) 

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando 

unidades de medidas padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local. 

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de 

colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir 

texto com a síntese de sua análise. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: 

 Atividades impressas. 

Material de uso individual: lápis, borracha, lápis de cor, tesoura e cola. 

Aplicação/Fixação 

ATIVIDADES PARA ALUNOS NÃO PRESENCIAIS 



 

 Completar a cruzadinha com o nome correto de cada instrumento de medida. 

CRUZADINHA! 

1. Sou usado para medir a 

temperatura; 

2. Geralmente estou com os 

materiais escolares, quem sou 

eu? 

3. Estou sempre avisando a hora 

certa! 

4. Eu sei o seu peso! 

5. A mamãe me usa para fazer 

receitas deliciosas! 

 Recortar os diversos produtos e colar nas unidades de medida corretas. 

RECORTE E COLE CADA PRODUTO NA COLUNA CERTA 

COMPRAMOS A: 

METRO QUILO LITRO 

 

 

 

  

   

   

 

 



 

Síntese/Avaliação 

 Será feita no coletivo com os alunos, através dos registros dos mesmos, no retorno das 

aulas presenciais. 

Referencial 

 Site: https://www.smartkids.com.br/atividade/medidas-e-grandezas-cruzadinha em 

29/04/2020 às 09:17. 

 Site: https://www.soescola.com/2016/12/nocoes-de-medidas-atividades-para-

imprimir.html em 29/04/2020 às 10:22. 
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