
 

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: 04/06 a 10/06 

Carga Horária: 2H /AULA 

Componente Curricular 
Central: MATEMÁTICA 

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

Professor(es):Iris Terezinha Da Silva, Tatiane da Silva 
Pessole Frederick, Vanusa Zart, Marici Franco, Jessica 
Gomes, Denise Da Luz, Marilia Godinho,Samara 
Todeschini, Elis Micheli Wegner 

Tema Genérico do Plano de Aula: ADIÇÃO/NÚMEROS/ SIMETRIA 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (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. 

 Estudar a posição e deslocamentos no espaço 

Objetos de Conhecimento 

 Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com 
números naturais. 

 Problemas de contagem. 
 Elaborar e resolver 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. 

 Reconhecer simetria em figuras geométricas planas. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de 
Caçador) 
( EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. 
(EF04MA08) resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas simples de 
contagem, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada 
elemento de uma coleção com todos os elementos de outra, utilizando estratégias e formas de 
registro pessoais. 
(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. 
(EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas planas 
e utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas e de softwares 
de geometria. 

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

Síntese/Avaliação: A avaliação desta atividade não presencial será realizada através da 
participação dos estudantes, da leitura e interpretação das atividades propostas na plataforma e 
respostas às questões que serão registradas e arquivadas para posterior entrega aos professores 

Registro de Frequência: acontecerá no retorno às aulas quando trouxerem as atividades. 

Referencial: 
https://www.google.com/search?q=malha+quadriculada+simetria&tbm=isch&ved=2ahUKEwjnzuOqqt
rpAhUKA7kGHYvGDWUQ2-
cCegQIABAA&oq=malha+qua&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADIECAAQQzI acesso em 29/05/2020 
ás 21:30hrs. 

 

https://www.google.com/search?q=malha+quadriculada+simetria&tbm=isch&ved=2ahUKEwjnzuOqqtrpAhUKA7kGHYvGDWUQ2-cCegQIABAA&oq=malha+qua&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADIECAAQQzI
https://www.google.com/search?q=malha+quadriculada+simetria&tbm=isch&ved=2ahUKEwjnzuOqqtrpAhUKA7kGHYvGDWUQ2-cCegQIABAA&oq=malha+qua&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADIECAAQQzI
https://www.google.com/search?q=malha+quadriculada+simetria&tbm=isch&ved=2ahUKEwjnzuOqqtrpAhUKA7kGHYvGDWUQ2-cCegQIABAA&oq=malha+qua&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADIECAAQQzI


 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ALUNOS 
1) Observe a operação que se pede, resolva a trilha dos números e ajude a Peppa a chegar até 

seu irmão George. 
 

 

 

2) Para saber o filme que a população de uma cidade prefere, foi feita uma pesquisa entre 
homens e mulheres de várias idades. Veja o número de pessoas entrevistadas e suas 
respectivas idades:  

 

IDADE HOMENS MULHERES TOTAL 

MENOS DE 20 ANOS 5.345 3.634 
 

ENTRE 20 E 35 ANOS 4.643 4.720 
 

TOTAL   
 

 
Observe a tabela e responda as questões: 
a) Quantos homens foram entrevistados? 

 
 
b) )Quantas mulheres responderam a pesquisa? 

 
 
c) Quantas pessoas com 20 anos ou mais foram entrevistadas? 

 
 

d) Quantas pessoas com menos de 20 anos foram entrevistadas? 
 
 

 



 

 
3) Observe na tabela abaixo o número de carros vendidos no segundo semestre de 2019. 

MESES 
Nº DE CARROS 

VENDIDOS 

Julho 1.200 

Agosto 2.400 

Setembro 1.650 

Outubro 2.500 

Novembro 3.550 

Dezembro 2.850 

  

Assinale a resposta correta com o total de todos os carros vendidos: 
(A) 16.580                                   (B) 14.150 
(C) 15.200                                   (D) 13.700 
 
Quantos carros foram vendidos a mais no mês de novembro em relação ao mês de dezembro? 

Espaço para cálculos 
 
 

 
4) Você fará um suco de maçã, ao cortar 30 delas ao meio e depois cortar dessas metades ao meio 

novamente.  Quantas partes você vai ter no total?    Assinale a alternativa correta:    
(A) 120.  (B) 140. 

(C) 160.                    (D) 90 

                                                                                                                                                       

 

5) Elabore uma situação problema, que envolva situações de compra e venda e formas de 

pagamento, utilizando termos como troco e desconto, depois resolvam os problemas, no caderno. 



 

6) Complete o desenho da forma em que fiquem simétricos e depois pinte-os como preferir. 

SIMETRIA: é quando dividimos uma figura ao meio e as duas partes são IGUAIS. 

 

 

 

 

Síntese/Avaliação 

⮚ : A avaliação desta atividade não presencial será realizada através da participação dos 
estudantes, da leitura e interpretação das atividades propostas na plataforma e respostas às 
questões que serão registradas e arquivadas para posterior entrega aos professores 

Registro de Frequência 

⮚  

Referencial 

⮚ Site: 
https://www.google.com/search?q=malha+quadriculada+simetria&tbm=isch&ved=2ahUKEwjn
zuOqqtrpAhUKA7kGHYvGDWUQ2-
cCegQIABAA&oq=malha+qua&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADIECAAQQzI acesso em 
29/05/2020 ás 21:30hrs. 
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