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Bom dia. Após ler a lenda do Saci Pererê. Faça um convite a família para comentar
sobre as lendas folclóricas que eles ouviam quando criança e os fatos que não há
explicações. Relate em podcast sobre essa conversa que teve em família e envie
pelo class.



ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI
Nome do aluno: Semana 18
Professor: Rose, Madalena e Ilza Data:23/07/2021 Turma: 5ºs anos
Componente Curricular: Matemática Entregar devolutiva no classroom
Bom dia!!!

Vamos encerrar essa semana recordando os conceitos das quatro operações através da resolução
de algumas situações problemas.

1 - Uma loja oferece, gratuitamente, balas para seus clientes. Na manhã de ontem foram dadas 96
balas. Sabendo que entraram na loja 8 clientes e que todos ganharam a mesma quantidade:

a) Quantas balas cada um ganhou? _______________________________

Na parte da tarde, entraram mais 12 clientes e receberam a mesma quantia de balas.

b) Quantas balas foram distribuídas à tarde? ____________________
c) Qual o total de balas que a loja ofereceu aos seus clientes ontem? ______________

2 - Observe o diálogo de Felipe com seu pai:

_ Pai, qual é a sua idade?

_ Eu tenho o triplo da sua idade.

Se Felipe tem 11 anos, pergunto:

a) Qual é a idade do pai? _________________

b) Sabendo que o pai nasceu em 1.988, em que ano Felipe nasceu? ____________

3 - Na escola de Rafael os 5º anos foram divididos em quatro grupos para realizarem uma pesquisa
sobre a cidade onde moram. Sabendo que são 168 alunos no total, quantos alunos haverá em
cada grupo? _______________________________

4 - Beto, Jonas e Rui fizeram no chão um esquema para jogar com bolinhas de gude. Cada um
jogou com dez bolinhas de mesma cor. Veja como ficou o jogo, e responda?



A) Rui joga com as bolinhas de cor _____________e fez ______ pontos

b) O número de pontos de Beto foi  ________ .

c) O número de pontos de Jonas foi ________ .

d) Quem fez mais pontos? ________________.

e) Quem fez menos pontos? ______________.


