
 

Ano Letivo: 2020 PLANO DE AÇÕES PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 5º ANO Data: 04/06 a 12/06/2020 Carga Horária: 5H/AULA 

Componente Curricular Central: 
MATEMÁTICA 

Professor: Edilene Kutcher da Silva, Elaine Neves Lopes, Meriluci Trento, 
Marcio Rocha, Layde Sebastiana de Souza Ferreira, Gisele Galvão 
Pereira, Samara Todeschini, Bernadete Maria Ribeiro dos Santos. 

Componente(s)Curricular(es) Participante(s): Português e Matemática 
 

Tema da Aula: Decomposição 
 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular): 
Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo 
aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Resolver situação-problema envolvendo 
conhecimentos numéricos. 

Objetos de Conhecimento:  

 Compor e decompor números de até seis algarismos, reconhecendo seu valor posicional. 

 Identificar a localização dos números na reta numerada; 

 Representar números decimais na reta numerada; 

 Resolver e elaborar problemas de contagem e possibilidades. 

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

 (EF05MA01): Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com compreensão das 
principais características do sistema de numeração decimal.  

 (EF05MA02): Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão das principais 
características do sistema de numeração decimal, utilizando, como recursos, a composição e decomposição e a 
reta numérica. 

 (EF05MA09): Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a 
determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os 
elementos de outra coleção, por meio de diagramas de árvore ou por tabelas. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Caderno, folha, lápis, borracha, objetos para usar como unidades para 
facilitar operações (lápis, pedrinhas) 

Avaliação: Avaliação será realizada através de sondagens quando retornar as aulas. 

Referencial: Essas atividades foram criadas com base nos livros didáticos (aprender juntos) disponibilizados para os alunos 
no ano letivo de 2020 

ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DESENVOLVEREM (NÃO PRESENCIAIS)  
QUERIDO ALUNO, COPIE AS ATIVIDADES EM SEU CADERNO! 

 

1) O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães teve em 2016 um público visitante de 158 365 

pessoas. 
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Agora, responda: 



 

a) Qual é a ordem de grandeza do número 158 365? 

b) Quantas classes ele tem?  

c) Escreva como lemos esse número. 

d) Qual a ordem que o algarismo 8 ocupa nesse número?  

2) Complete o quadro com os números das fichas abaixo. 

Quatrocentos e oitenta e nove mil 

e trezentos e vinte e um 

 
Noventa mil 

   

Trinta e dois mil e novecentos e 

quarenta e cinco 

 Oitocentos e oitenta e oito mil e 

novecentos e noventa e nove 

 

Classe dos milhares Classe das unidades simples 

CM DM UM C D U 

      

      

      

      

 

3) Na última sexta-feira, Lúcia foi almoçar em um restaurante com preço fixo que corresponde a um 

prato principal e uma sobremesa. No quadro abaixo, estão indicados os quatro pratos principais e os 

três tipos de sobremesa à disposição no dia. 

No quadro, cada letra em destaque representa uma possibilidade que Lúcia tinha para escolher um 

prato principal e uma sobremesa. Complete o quadro com a possibilidade correspondente para cada 

uma das letras. 
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Preencha os espaços abaixo utilizando as informações do quadro da questão anterior. 
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Lúcia tinha, portanto, _____   possibilidades diferentes para escolher um prato principal e uma 

sobremesa. 

4) Para a feira cultural da escola, a professora Isa está formando pares para uma apresentação de 

Carimbó, uma dança típica de Belém, PA, com alguns alunos do 5º ano. Cada par é formado por uma 

menina e um menino. Veja os alunos que querem dançar:  
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Ajude a professora Isa a montar a árvore de possibilidades para descobrir quais são os possíveis 

pares para a apresentação.  
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Agora, responda: 
Quantos pares diferentes é possível formar com os alunos que se interessam em dança até o 
momento? 

 


