
Goiânia, _____ de abril de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

   Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. Imprima a 

atividade para realizá-la.  

ROTEIRO DA ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

Após assistir a vídeo aula de ADIÇÃO: 

 Destacar o material dourado no final do módulo “Material complementar”;  

 Usar o material dourado ou outra estratégia para resolver as atividades 

propostas das págs. 126 a 131; 

 Desenvolver no livro de atividades complementares págs. 41 e 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, _____ de abril de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

   Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. Imprima a 

atividade para realizá-la.  

ROTEIRO DA ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

Após assistir a vídeo aula de SUBTRAÇÃO: 

 Com o uso do material dourado resolver as questões das págs. 132 a 137; 

 Livro de atividades complementares pág. 43; 

 Faça o cabeçalho em seu caderno e realize a seguinte atividade: 

 

Probleminhas 

1. Na paderia Pão Gostoso há 256 biscoitos de nata e 314 biscoitos de coco. 

Qual é a diferença entre os biscoitos de nata e os de coco? 

2. Na coleção de chaveiros de Ricardo há 1.376 chaveiros de metal e 2.425 

chaveiros de plástico.  

a) Quantos chaveiros de plásticos há a mais que os de metal? 

b) Quantos chaveiros ele tem ao todo? 

3. Philipe foi a uma loja com 280 reais. Ele comprou uma calça por 125 reais 

e uma camisa por 65 reais. Quantos reais Philipe gastou? 

4. Em nossa escola estudam 247 meninos e 314 meninas. Quantas meninas 

há a mais que meninos? 

5.  Ana possui 1.326 revistas. Ganhou mais 180 e deu 45 para seu primo. 

Quantas revistas ela tem agora? 

6. A doceira fez alguns doces. Vendeu 1.360 e sobraram 280. Quantos doces 

ela fez? 



Goiânia, _____ de abril de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

   Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. Imprima a 

atividade para realizá-la.  

ROTEIRO DA ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

Após assistir a vídeo aula de TABELAS E GRÁFICOS: 

 Resolva as atividades propostas do módulo págs. 138 a 143; 

 Módulo pág. 144 será realizada na folha do portifólio; 

 Faça o mapa de aprendizagem da pág. 145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


