
 
 

Ano Letivo 2020 Plano de Ações  ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Local:  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma 4º Ano Data de realização das atividades:  De 21a 
27 de maio de 2020 

Carga Horária: 20h 

Componente Curricular 
Central:  Matemática 

Componente(s) Curricular(es) 
Participante(s): 

Professor:  Janice Muniz de 
Moura Ribeiro 

Tema da Aula:  Adição e subtração usando o sistema monetário. 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular):  
Utilizar o dinheiro para fazer trocas, comprovar valores e resolver problemas. 

Objetos de Conhecimento:  Relações entre adição e subtração e entre multiplicação e divisão. 
Problemas utilizando sistema monetário brasileiro. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador):  
(EF04MA13). Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando necessário, as 
relações inversas entre as operações de adição e de subtração e de multiplicação e de divisão, para 
1plica-las na resolução de problemas. 
(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de 
pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e 
responsável. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados:  Computador, internet, livro didático - Aprender juntos, 
planejamento semanal conforme BNCC. 

Avaliação:  Será feita uma avaliação diagnóstica das atividades realizadas pelos alunos, ao 
retornarem para escola. 

Referencial:  Livro didático 4° APRENDER JUNTOS.   

ATIVIDADES  NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 
 

 

1.Responda, quais são as cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro? 

R: ______________________________________________________________ 

2.Responda como deve ser feita a leitura dos preços dos produtos abaixo: 

 

          A)                           B)                        C)                                       D) 

                  

 

 

R$ 98,90 R$ 35,00 R$ 38,90 R$ 18,90 



 
 

A.______________________________________________________________ 

B.______________________________________________________________ 

C.______________________________________________________________ 

D.______________________________________________________________ 

3.Cássio tem 87 moedas de 10 centavos e quer trocar por moedas de 1 real. 

a.Qual a quantia que Cássio receberá em moedas de 1 real?  

________________________________________________________________ 

b.Escreva por extenso a quantia do item anterior. 

________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.Thaisla contou o dinheiro que economizou no mês: 

 

1 cédula de 10 reais 

5 moedas de 1 real 

4 moedas de 25 

centavos 

4 moedas de 50 

centavos 

20 moedas de 10 

centavos 

 

Agora escreva a quantia que Thaisla possui, usando a escrita do real: 

________________________________________________________________ 

 

5.Escreva por extenso essa quantia. 

________________________________________________________________ 

 

6.Marcelo conferiu o dinheiro que tem em sua carteira: 2 cédulas de 20 reais, 4 

cédulas de 10 reais, 5 cédulas de 2 reais e 5 moedas de 25 centavos. E 

descobriu que tem: 

a. Cento e dois reais e cinquenta centavos. 



 
 

 

b. Noventa e um reais e vinte e cinco centavos. 

c. Oitenta e um reais e vinte e cinco centavos. 

d. Noventa e um reais e cinco centavos. 

 1 - Decifre o enigma a seguir: 

 

 


