
 

ANO LETIVO: 2020 PLANO DE AÇÕES: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Turma: NOA  5ºAno   Data: 12 a 20 /06 Carga Horária: 1 Aula  

Componente 
Curricular 
Central: 
Matemática 

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

Professor(es): Professor Terezinha Rosicleia Kamienski, Ana Lucia Maceno, 
Clemari Aparecida Coelho, Laudo Bellaver, Deisiane de Paulo.  Juliana P 
Mazzotti, Silvane Dick M da Silva , Lindamir S Ceolla. Paloma Macedo, Telma 
N. da Rosa Mallmann,  Tatiane da S Pessole Frederick. Jaqueline Gonçalves 
Soares, Elisa Gaspar  

Tema Genérico do Plano de Aula: Adição e subtração 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular): 
2. 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. 
Objetos do Conhecimento: Propriedades da igualdade e noção de equivalência, Problemas: adição e 
subtração de números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador): 
EF05MA11 Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade com 
operação em que um dos termos é desconhecido. 
EF05MA07 Resolver e elaborar problemas de adição com números naturais e racionais, cuja representação decimal 
seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo mental e algoritmos 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Caderno ou folha, lápis, lápis de cor, borracha. 

ATIVIDADES PARA ALUNOS (NÃO PRESENCIAIS) 
Resolva as situações problemas e não se esqueça de colocar as respostas: 

 
2). Em uma estante havia 567 livros. Foram colocados mais 238. Quantos livros ficaram na 

estante?   R: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3) Roberta tinha 597 figurinhas, comprou mais 120 e ganhou 66 de seu primo. Com quantas ela 

ficou?   R: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4) Otávio comprou uma televisão em 5 prestações mensais de R$304,00. Quanto ele irá pagar 

pela televisão? R: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Síntese/Avaliação.  

 No retorno das aulas presenciais será feito correção com os alunos 

 

Referencial-  

⮚ https://br.pinterest.com/pin/808044358117139892/ acesso em 29/05/2020 as 15:19 
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