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                                                                 Professoras: Rejane, Tatiana e Sued 

 

Juiz de Fora, 14 de maio de 2020. 

 

Roteiro de estudos: 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO:  

Vídeo explicativo: https://youtu.be/JiBVMbW0moo  

Tema: Férias 

 

Orientações para a Produção de texto: 

- A primeira coisa que vocês deverão colocar no caderno é a data: 

Juiz de Fora, 14 de maio de 2020. 

 

- Após a data, vamos para o título. Nosso tema é FÉRIAS! O título você vai escolher, desde que 

não fuja do tema principal.  

 

- Seu texto será produzido da forma que você quiser, o importante é que ele seja recheado de 

criatividade e com todas as regrinhas necessárias que já sabemos que precisamos para fazer 

uma produção.  

 

 

MATEMÁTICA:  

Vídeo explicativo: https://youtu.be/mETjw6KOhM0  

Ler e fazer as atividades das páginas 81 e 82 do livro. 

Atividade no caderno de Matemática – “Adição e subtração” (folha abaixo). 

  

 

- Orientação de estudos: Estudar a multiplicação do 5 e 6.  

 

 

 

 Lembre-se de estudar com atenção e fazer as atividades dos livros e caderno de Matemática 

com muito capricho e organização.  

 

https://youtu.be/JiBVMbW0moo
https://youtu.be/mETjw6KOhM0


 Orientações para o caderno de matemática: 

A data, o título e os exercícios abaixo deverão ser copiados no caderno. 

Juiz de Fora, 14 de maio de 2020 

 

ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO – AS IDEIAS DA ADIÇÃO 

 

1) Arme e efetue as adições. 

a) 5+2 = 

b) 10+14 = 

c) 197+201 = 

d) 7+7 = 

e) 83+11= 

f) 245+300 = 

g) 7+2 = 

h) 35+4 = 

i) 622+226 = 

j) 81+11= 

 

2) Calcule mentalmente e faça o arredondamento de cada número para a centena exata mais 

próxima.  

Centenas exatas: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 

Siga o exemplo: 

 

a) 497- 500 

b) 704 -____ 

c) 224 -____ 

d) 899 -____ 

e) 687-____ 



 

3) Agora, faça o arredondamento dos números para as dezenas exatas mais próximas. 

Dezenas exatas: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 

Siga o exemplo: 

 

a) 62 - 60 

b) 47- ___ 

c) 9 - ____ 

d) 86 - ____ 

e) 33 - ____ 

 

4) Faça a decomposição dos números seguindo o exemplo: 

 

a) 243 =  200 + 40 + 3 

b) 15 = 

c) 976 = 

d) 48 = 

e) 777 = 

f) 49 = 

 

 

 


