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SEMANA DE 20 a 24 DE SETEMBRO 

 
 

 

 

AULA 1 

 
Material 

 Agenda escolar. 

 Estojo completo. 

 Livro de Matemática. 

 
Aula  

Objetos de conhecimento: 

 Sistema de numeração decimal.  

 Números decimais. 

Expectativas de aprendizagem: 

 Ler, escrever, comparar e ordenar números racionais na representação 

decimal até a ordem dos centésimos. 

Desenvolvimento da aula: 

 Apresentação de PowerPoint com orientações realizadas pela 

professora. 

 Análise da imagem inicial. 

 Momento de reflexão sobre os questionamentos levantados no 2º 

slide. 

 Realização da análise das páginas 204 e 205 do livro de 

Matemática, respondendo aos itens apresentados na página 204. 

 Continuação do PowerPoint, seguindo as explicações que nele 

constam.  

 Participação colaborativa com as respostas que complementam o 

quadro apresentado no último slide.  

 Realização coletiva da página 206.  
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Tarefa de

 

 
 Estude para brilhar! 

 

AULA 2 

 
Material 

 Agenda escolar. 

 Estojo completo. 

 Caderno de Matemática. 

 
Aula  

Objetos de conhecimento: 

 Sistema de numeração decimal.  

 Números decimais. 

Expectativas de aprendizagem: 

 Ler, escrever, comparar e ordenar números racionais na representação 

decimal até a ordem dos centésimos. 

Desenvolvimento da aula: 

 Realizar, no caderno de Matemática, o registro abaixo. 

Centro Educacional Sigma 

Brasília, ______ de setembro de 2021. 

 

            Números decimais são números caracterizados pela presença da vírgula. 

Veja:  

0,54 123,3 12,356 

           Todo número decimal é formado por duas partes: a parte inteira e a parte 

fracionária. 

            A parte inteira fica à esquerda da vírgula. Veja! 

0,54 123,3 12,356 

            A parte fracionária fica à direita da vírgula. Veja! 

0,54 123,3 12,356 

            Vamos entender melhor! 
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  Os números decimais representam frações decimais, ou seja, frações cujos 

denominadores são 10, 100 e mil. Veja. 

 

Tarefa de

 

 

 Estude para brilhar! 

AULA 3 

 
Material 

 Agenda escolar. 

 Estojo completo. 

 Avaliação de História. 

 
Aula 

 FIQUE LIGADO!  

 Ouça atentamente as orientações da sua professora para a Avaliação.  

 A Avaliação fará parte da composição da sua nota do Terceiro Período.  

 Fique atento(a) ao prazo de envio da Avaliação ! Bom trabalho! 

Tarefa de

 

 

 Estude diariamente! 
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AULA 4 

 
Material 

 Agenda escolar. 

 Estojo completo. 

 Avaliação de Língua Portuguesa. 

 
Aula  

 FIQUE LIGADO!  

 Ouça atentamente as orientações da sua professora para a Avaliação.  

 A Avaliação fará parte da composição da sua nota do Terceiro Período. 

 Fique atento(a) ao prazo de envio da Avaliação ! Bom trabalho! 

Tarefa de

 

 

 Estude para brilhar! 

AULA 5 

 
Material 

 Agenda escolar. 

 Estojo completo. 

 Ficha fotocopiada de revisão “Censo Pet: 139,3 milhões de animais de 
estimação no Brasil”. 

 

 
Aula  

Objetos de conhecimento:  

 Sistema de numeração decimal: leitura e escrita. 

 Composição e decomposição de um número natural.  

 Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes 

estratégias de cálculos com números naturais.  

 Problemas envolvendo diferentes significados da adição, subtração, 

multiplicação e divisão.  

 Fração: leitura e representação fracionária.  

 Problemas envolvendo o sistema monetário brasileiro.  

 Medidas de comprimento, massa, capacidade e tempo.  

 Arredondamento.  

 Área. 

Expectativas de aprendizagem: 

 Ler, escrever e ordenar números até a ordem de centenas de milhão. 

 Resolver problemas que envolvam ideias da adição, subtração, 

multiplicação e divisão. 

 Dividir um inteiro em partes iguais e representar cada uma dessas partes 

na forma de uma fração. 

 Compreender a relação entre o inteiro e uma de suas partes. 

  Reconhecer as representações da fração (esquema, desenho, numérica e 

escrita) bem como os nomes específicos dos termos da fração (numerador 

e denominador). 

 Medir, comparar e estimar área de figuras planas. 
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Desenvolvimento da aula: 

 Apresentar a ficha “Censo Pet: 139,3 milhões de animais de estimação no 

Brasil” e solicitar que os alunos colem-na no caderno de Matemática. 

 Realizar coletivamente a Ficha de Revisão de Matemática, promovendo 

momentos de reflexão sobre cada questão e procurando sanar as 

possíveis dúvidas com relação ao conteúdo.  

Tarefa de

 

 Estude diariamente! Bons hábitos de estudos são construídos na realização 

diária das tarefas de casa e na revisão dos conteúdos. 

 
 

 

 

 


