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Matemática

(EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a localização ou
movimentação de objetos no plano cartesiano (1º quadrante),

utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de direção e
de sentido e giros.
(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com
números naturais e com números racionais, cuja representação
decimal seja finita, utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão
com números naturais e com números racionais cuja representação
decimal é finita (com multiplicador natural e divisor
natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como
cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

Língua Portuguesa

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do
texto.

(EF05LP22) Ler e compreender verbetes de dicionário, identificando a
estrutura, as informações gramaticais (significado de abreviaturas) e
as informações semânticas.

Ciências

Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar,
compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e
respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da
Natureza e às suas tecnologias.

Geografia

Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e
diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação
e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-

temporal relacionado a localização, distância, direção,
duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.

Arte

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes
visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 

Fazendo as atividades propostas nesse

roteiro,  seu filho(a) vai aprender



O maravilhoso mundo da
Matemágica

Bloco 1 - primeiro dia: Donald no país da matemática

    A matemática é mesmo encantadora. Você já parou para

observar que podemos ver a matemática em diferentes lugares,

plantas, ambientes?

      Dê uma olhada ao seu redor... verifique quanta matemática

existe nos mínimos detalhes: na tecla do seu computador ou

celular, nas formas dos móveis e utensílios de cozinha da sua

casa, nas pétalas de uma flor do jardim, no seu corpo.

Para verificar que a matemática está mesmo em todos os

lugares, escolhemos um vídeo que vai te convencer disso. E para

apresentá-lo ninguém melhor que o Pato Donald. Clique na

imagem abaixo e embarque nessa viagem para  Maravilhoso

Mundo da Matemágica!

https://youtu.be/wbftu093Yqk


O maravilhoso mundo da
Matemágica

Bloco 1 - primeiro dia: Donald no país da matemática

E então? Percebeu que
a matemática está em
todos os lugares? 

1) Depois de assistir ao vídeo, leia as perguntas, copie e registre

as respostas no seu caderno. 

a) Nos primeiros minutos do filme, Donald se depara com um ser

que é feito de três figuras geométricas bem conhecidas. Quais

são elas?

b) Usando essas três figuras geométricas básicas, crie um

desenho geométrico ou personagem com elas. Você pode

repetir as figuras quantas vezes quiser. 

Pitágoras de Samos foi um filósofo da
Grécia antiga que, além de filosofia,
também se dedicou aos estudos da
matemática, astronomia, literatura e
música. Seu nome está relacionado à

ilha em que nasceu, Ilha de Samos, em
570 a.C.De acordo com o filósofo “tudo é
número”. Assim, a frase explica que toda

a existência no mundo é explicada
por números. Logo, os termos que

existem hoje como “filosofia” e
“matemática” são atribuídos à Pitágoras,
que também é conhecido como o pai da

matemática.
https://conhecimentocientifico.r7.com/pitagoras/



O maravilhoso mundo da
Matemágica

Bloco 2 - segundo dia: Tem matemática no caminho..
A caminho do parque
1. Zeca convidou os amigos Marina, Júlia e Luís para irem ao parque. Marina
estava terminando a lição de casa e disse a Zeca que se encontraria com eles
mais tarde. Então, Zeca passou na casa da Júlia e, depois, na do Luís, e os três
foram juntos para o parque. 

Logo depois, Marina saiu de casa e foi direto para o parque.

Observe o trajeto de cada criança e conclua: quem fez o caminho mais curto?

O menor caminho entre dois pontos, representado por uma
linha, chama-se reta e pode ser traçado  com o auxílio de

uma régua.



2. Na volta do parque, Zeca e Marina fizeram caminhos diferentes.
• Zeca passou novamente na casa do Luís e na casa da Júlia, para deixá-los. Ao
chegar em casa, ele percebeu que estava sem o boné e voltou ao parque para
procurá-Io, mas antes passou no supermercado.

• Do parque, Marina foi ao cabeleireiro, depois passou em casa e foi ao
dentista. Do dentista, ela foi à casa do Luís e, de lá, foi ao supermercado.

Observe os caminhos percorridos por Zeca e por Marina. Qual deles
apresenta cruzamentos?

As linhas sem cruzamentos são

chamadas de linhas simples.

As linhas com cruzamentos são

chamadas de linhas não simples.

Nos trajetos que você observou, quais deles apresentam linhas simples e
quais apresentam linhas não-simples.



3. A figura a seguir representa parte do bairro onde vive Angélica.

Observe a figura, copie e responda as perguntas no caderno.

a) A Avenida das Hortênsias e a Avenida das Rosas se cruzam?

b) A Rua dos Canários e a Rua dos Sabiás se cruzam? 

A Avenida das Hortênsias e a Avenida das Rosas são avenidas paralelas.
A Rua dos Canários e a Rua dos Sabiás são ruas paralelas.

c) A Avenida das Rosas e a Rua dos Canários se cruzam?

d) A Rua das Garças e a Avenida das Margaridas se cruzam?

e) Quais outras vias são paralelas? E quais outras vias são concorrentes?

A Avenida das Rosas e a Rua dos Canários são vias concorrentes.
A Rua das Garças e a Avenida das Margaridas também são vias 

concorrentes.



O maravilhoso mundo da
Matemágica

Bloco 3 - terceiro dia: Matemática no corpo humano.

Um bebê nasce com cerca de 60 ossos a mais que um adulto. ____________.

Se o DNA humano pudesse ser desenrolado, daria para dar uma volta
completa no planeta Terra. _________________.

O músculo mais forte do corpo é o bíceps, que fica no braço. ____________.

Durante a vida, narizes e orelhas nunca param de crescer. ______________.

Seus pulmões conseguem segurar a respiração por até 5 minutos. _______.

O total de ferro existente em nosso organismo daria para fazer um prego de
8 centímetros. __________.

Viu que interessante? Somos feitos pura matemática! 

a) Após assistir o vídeo, escreva qual foi o fato sobre o corpo humano que mais
te chamou a atenção.

b) Leia as afirmativas, copie-as no seu caderno e escreva se são verdadeiras
ou falsas.

https://www.megacurioso.com.br/infografico/44412-o-que-o-corpo-humano-e-capaz-de-fazer-em-30-segundos-
infografico.htm

Será que existe
matemática no

corpo humano? 
Para saber a

resposta, acesse o
vídeo ao lado.

https://ns.ibxk.com.br/clickjogos/2016/0
1/05/05124441392014.mp4

https://ns.ibxk.com.br/clickjogos/2016/01/05/05124441392014.mp4
https://ns.ibxk.com.br/clickjogos/2016/01/05/05124441392014.mp4


O maravilhoso mundo da
Matemágica

Bloco 4- quarto  dia: Matemática na natureza.

Simetria reflexiva: Na simetria reflexiva, também conhecida como
do espelho ou axial, uma linha passa sobre a figura ou objeto de
tal maneira que as duas partes ficam exatamente iguais, como se
uma fosse uma o reflexo da outra.

A  simetria é um conceito que passa por várias áreas, como
matemática, artes, biologia e arquitetura.Para muitos, ela é sinônimo
de beleza e perfeição. Desde a Grécia Antiga, a simetria é utilizada
para passar um senso de ordem e harmonia nas construções.E
como será que ela é vista na arquitetura e no  design de
interiores  nos dias de hoje?Neste artigo, vamos explicar o que é
simetria, seus tipos e mostrar lindos exemplos na natureza e na
arquitetura. Acompanhe!

O que é simetria? 

Simetria é quando as duas partes de um elemento dividido no meio
são iguais. Esse conceito é utilizado na matemática, na geometria,
na gramática, na arte, na natureza e, claro, na arquitetura. Sendo
assim, se um elemento é separado em partes e ambas, quando
sobrepostas, têm o mesmo tamanho, ele é considerado simétrico.Na
geometria, um objeto apresenta simetria quando se parece o
mesmo depois de uma transformação, como reflexão ou rotação.O
eixo de simetria é uma linha, real ou imaginária, que atravessa o
centro da figura.Um exemplo de elemento simétrico são as figuras
geométricas.

Quais são os tipos de simetria?

Agora que você já sabe o que é simetria e onde ela está presente,
vamos falar sobre seus tipos.Eles variam de acordo com o eixo de
simetria.Veja quais são:

Você já ouviu falar em simetria? Conheça um pouco mais sobre o assunto
lendo o texto abaixo.



Simetria bilateral Na simetria bilateral, conhecida também como real, o
eixo de simetria divide o elemento (ou corpo) em duas partes iguais. É o
tipo de simetria usada na biologia para classificar os seres vivos, por
exemplo, nós, seres humanos.

Simetria radial: A simetria radial também é utilizada na biologia.Nessa
classificação, todas as retas passam através do ser vivo, que é dividido
em várias partes distribuídas em torno de um eixo longitudinal. A estrela
marinha é um exemplo de ser vivo com simetria radial.

Simetria rotacional:  A simetria rotacional (ou central) acontece se, ao
girar uma figura ao redor de um ponto, ela fica exatamente como na
posição original. Ou seja, a aparência do objeto não muda mesmo
depois da rotação.Vejo o exemplo abaixo. A figura continua com o
mesmo formato, independentemente da sua posição em uma volta
de 360º.

Disponível em : https://www.vivadecora.com.br/pro/curiosidades/simetria/, acesso em 27.06.2020



1) Para realizar a próxima atividade
você precisará acessar o vídeo ao
lado. Nele há uma proposta de Arte
para você fazer e se divertir
enquanto aprende simetria.

Capriche!

a)
b)

c) d)

e) f)

2) Observe as imagens abaixo e escreva no seu caderno qual é o tipo de
simetria que ela pertence.

https://youtu.be/srHLAsMHzAo
https://youtu.be/srHLAsMHzAo


O maravilhoso mundo da
Matemágica

Bloco 5- Quinto dia: Matemática nas histórias infantis.

Certamente você já ouviu falar em Monteiro Lobato e na Turma do Sítio do
Pica Pau Amarelo. Vamos saber o que essa turma tem a ver com a
matemática?

Monteiro Lobato (1882-1948) foi um
escritor e editor brasileiro. "O Sítio do

Pica-pau Amarelo" é sua obra de maior
destaque na literatura infantil. Criou a

"Editora Monteiro Lobato" e mais tarde a
"Companhia Editora Nacional". Foi um

dos primeiros autores de literatura
infantil de nosso país e de toda América

Latina.

https://www.ebiografia.com/monteiro_lobato/

            (...) O Visconde pôs-se de pé no carrinho e disse:
     — Respeitável público. Os artistas arábicos vão agora fazer diversas
acrobacias muito interessantes, chamadas CONTAS ou OPERAÇÕES
FUNDAMENTAIS da Aritmética. São as reinações dos Números, e têm esse nome
de Fundamentais porque essas contas constituem os fundamentos ou a base
de todas as matemáticas. Quem sabe essas Contas já sabe muita coisa (...)
              Quais são elas? - quis saber a menina.

1) Procure no dicionário o significado de aritmética.

2) Quem são os artistas arábicos a quem o Visconde se refere?

3) E as contas? Quais são as 4 operações fundamentais da matemática?

Aritmética da Emília: Acrobacias dos artistas
arábicos



Aritmética da Emília é um livro
infantil escrito por Monteiro Lobato,

lançado e publicado em 1935. Na
história, o autor consegue

transformar o ensino da
matemática em uma linda

brincadeira no pomar, onde o
quadro-negro em que faziam

contas era o couro do Quindim. 
Neste livro, as crianças aprendem

sobre quantidades, dinheiros 
antigos e de outros países, de onde

vieram os números 1, 2, 3...,
operações matemáticas e números

complexos como raiz quadrada,
entre outros.

        — Primeiro, temos a reinação que aumenta, chamada ADIÇÃO. Depois
temos a reinação que diminui, chamada SUBTRAÇÃO.  Depois temos a
reinação que multiplica, chamada MULTIPLICAÇÃO.  E por último temos a
reinação que divide, chamada DIVISÃO.

Texto adaptado para esse Roteiro de Estudos.

4) Essas reinações das operações matemáticas você já conhece bem. Então  
copie-as no caderno e calcule usando o algorítimo convencional.

4370 -

5.580 -



Bloco 1:Você assistiu ao vídeo Donald no país da Matemágica e
respondeu as perguntas sobre ele?

Bloco 2: Você realizou as atividades sobre trajeto? Respondeu as
questões propostas?

Bloco 3: Você assistiu o vídeo 23 fatos surpreendentes sobre o
corpo humano e em seguida copiou no caderno e realizou as

atividades sobre V ou F?

Bloco 4: Você leu os textos sobre simetria? Realizou a atividade
sobre recorte de gravuras e depois identificou os tipos de

simetrias nas figuras?

Bloco 5: Para finalizar, você leu o trecho do livro Aritmética da
Emília e respondeu as perguntas sobre ele? E os cálculos usando

o algoritmo convencional? Você copiou no caderno e registrou
as respostas?

VOCÊ JÁ CONHECE O 
CARTÃO AMARELO!

SIGNIFICA QUE O ROTEIRO POR 
UM MUNDO MELHOR ESTÁ QUASE

PRONTO. 
MAS, PARA AVANÇAR E RECEBER 

O  CARTÃO VERDE 
E TER ACESSO A NOVAS 

ATIVIDADES, VOCÊ PRECISA TER
CUMPRIDO ALGUMAS TAREFAS.

ENTÃO, CONFIRA SE...

 Se você respondeu Sim a todas as perguntas acima...
PARABÉNS! Você acaba de conquistar seu cartão verde. Ele é o

passaporte para que você possa realizar o roteiro de
estudos da próxima semana. Até lá, aprovei te para

fazer leituras e navegar nas outras páginas
que preparamos pra vocês. E fique ligado(a)

nas nossas redes sociais.
Se respondeu NÃO a alguma pergunta, volte
ao bloco correspondente e complete seus

desafios.
Até a próxima!


