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MATEMÁTICA – AULA 11 
 
Unidade Temática: Números. 

Objetos do Conhecimento: Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes 

estratégias de cálculo com números naturais, com diferentes significados para adição e subtração. 

 

1- Hoje iremos fazer um levantamento da quantidade de pessoas que você conhece (apenas 

as que você lembrar). Registre a seguir: 

 

Pessoas Quantidade 

Amiga(s)  

Amigo(s)  

Adultos  

Crianças  

 

Quantas pessoas, no total, você identificou em sua tabela? 

  

 

 

2- Joana é secretária da Escola Olair de Sousa e está organizando a tabela de alunos 

matriculados por ano escolar. Veja: 
 

Ano escolar Quantidade de alunos 

1º ano 70 

2º ano 68 

3º ano 68 

4º ano 72 

5º ano 74 

 

Quantos alunos estão matriculados no total?    
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3- Soraia é professora do 4º ano e organizou desafios, no qual os alunos precisam identificar 

a resposta no quadro numérico. Para cada situação-problema resolvida, os alunos devem 

colorir a questão e a resposta no quadro numérico da mesma cor. Ajude os alunos da 

professora Soraia a resolverem esse desafio: 

 
Imagem: freepik.com 

 

a) Márcia e Sandra, juntas, tinham 205 adesivos. Sabendo que Márcia tinha 177, quantas 

figurinhas tinha Sandra? 

 

b) Sara e Sofia, juntas, tinham 178 figurinhas. Sofia tinha 69 figurinhas. Quantas figurinhas 

tinha Sara? 

 

c) Roberto tinha algumas bolinhas de gude, ganhou 15 no jogo e ficou com 142. Quantas 

bolinhas de gude ele tinha? 

 

d) Marcela tinha 69 fotos de seu cachorro, revelou mais algumas e ficou com 112. Quantas 

fotos ela revelou? 

 

e) No início de um jogo, Larissa tinha alguns pontos. No decorrer do jogo, ela perdeu 36 e 

terminou com 123 pontos. Quantos pontos ela tinha no início do jogo? 

 

43 247 382 109 44 

181 91 159 101 110 

87 28 27 187 42 

29 147 158 127 108 
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4- Observando a tabela do exercício anterior, realize as atividades a seguir:  

 

a) Organize em ordem crescente os números que você não pintou na tabela: 

  

 

b) Organize em ordem decrescente os números que foram pintados: 

  

 

 

5- Você já deve ter ouvido falar em cálculo mental, no qual resolvemos as operações e cálculos 

sem registro da estratégia utilizada. Pensando nisso, Jonas está organizando pares de 

cartas numeradas, somando seus respectivos números. Associe cada par de cartas a seu 

resultado.  

 

 

 58 

 

 111 

 

 142 

 

 40 

 

 25 


	Brasil tem 38.406 mortes por Coronavírus, aponta balanço do Ministério da Saúde
	Em 24 horas, foram incluídas no balanço 1.272 mortes e 32.091 casos. Total de casos confirmados chega a 739.503.




