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Plano de Aula para Quinta- Feira  23\04 

                                            história 

 Conteúdo 

*Vivendo em grupo 

Orientações  

1-Releia o capitulo 3 nas páginas: 250 a 262; 

2-Observe se as atividades estão todas prontas; 

3-Faça as atividades do livro : Atividades Complementares páginas:91 
a 94; 

 

                                            Matemática  23 \04 

 
Conteúdo 

*Adição 

Atividades 

Vamos brincar e somar com baralho 

   Esse jogo é ótimo para desenvolver pensamentos lógicos e resolução 
de problemas 

   O objetivo é criar uma equação matemática que tenha sua soma 
próxima do número 50.  

  O primeiro jogador a conquistar 10 pontos é o vencedor! 

Como jogar 



  Distribua as cartas entre os jogadores.  

  Cada jogador vira quatro cartas e cria uma conta de dois dígitos + 
dois dígitos, ou uma conta de dois dígitos – dois dígitos, que tenha sua 
resolução próxima de 50.  

  A equação mais próxima de 50 ganha um ponto. Se conseguir criar 
uma equação cuja resposta seja exatamente 50, ela valerá dois pontos. 
Caso ambos os jogadores tenham a mesma resposta, ninguém pontua. 

   Durante o jogo, o ás vale 1, e as cartas com desenhos valem 10; 
as outras cartas têm um valor nominal. 

   Depois que as cartas forem utilizadas, elas são colocadas em uma 
pilha de descarte.  

Atividades 

1-Brinque um pouco com as cartas; 

2-Faça as atividades das páginas: 55 a 58 

3-Depois passe para o caderno e responda as atividades a seguir; 

1. Marcia foi fazer compras no supermercado. Ela comprou 872 
 biscoitos de chocolate e  280 biscoitos de baunilha. Quantos  biscoitos  
que ela comprou ao todo? 
 
 
2. 2972 sacos de ração para aves estão na de armazenamento 
sala. Mais 3.681 sacos serão entregues hoje. Quantos sacos de 
ração haverá no armazém? 
 
 
4. Um restaurante serve 2.889 pizzas no domingo. Ele espera 
 servir 1256  pizzas na segunda-feira, 981 pizzas na terça-feira 
 e 785 pizzas na quarta-feira. Quantas pizzas serão servidas ao todo? 
 
5. Alex e Davi dirigiram de Salvador a Curitiba. eles dirigiram 
2.589 Kilometros e depois pararam para almoçar. Eles 
dirigiram mais 432 kilometros e pararam para reabastecer. Eles 
tinham mais 379 kilometros pela frente. Qual a distância de Salvador 
até Curitiba? 



6. Jonas tem 5.470 figurinhas. Katia tem 148 figurinhas a 
menos que Jonas.Quantas figurinhas eles têm juntos? 
 
7. Ana entrou no concurso de geografia escolar. Na primeira rodada, 
ela ganhou 830 pontos na categoria de África. No segundo turno, 
ela obteve 33 pontos a mais na categoria da África. Quantos pontos na 
categoria da África ela fez? 
  
 
 

 

 


