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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO – 4° ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01   

DATA DE ENVIO: 29 de março 

DATA DE ENTREGA: 19 de abril 

Realizar atividade na semana do dia 29 de março 

Professor: Iury Sparctton    E-mail para contato: iuryabreu@ufg.br 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Olá amiguinho(a), espero lhe encontrar bem! Esse é o nosso primeiro roteiro de 

atividades da Escala 4. Nos roteiros anteriores estávamos praticando nosso conhecimento 

acerca de problemas que envolvem a adição, subtração e multiplicação com dois algarismos. Nesse 

roteiro iremos introduzir os conceitos da operação de divisão. Fique atento aos exercícios, pois eles 

exigem interpretação de texto. Assim que terminar as atividades propostas nesse roteiro, peça ao seu 

responsável que encaminhe as resoluções para o seguinte endereço eletrônico: iuryabreu@ufg.br 

Peço que, ao enviar o e-mail, identifique-se ( no campo Assunto), com nome e turma (exemplo: 

Pedro_4B).  Lembre-se, o conteúdo das fotos precisa estar nítido e legível. Faça as fotos em um 

ambiente claro e sem flash.  

Sugestão: Aproveite a luz natural do dia para fazer essas fotos.   

Você também poderá entregar essas atividades no CEPAE, na data e hora estipulada pela 

coordenação. Para ficar por dentro dos comunicados e datas, acompanhe o site oficial do CEPAE  

Atenção: É importante que você participe dos nossos Plantões de Atendimentos que 

ocorrem todas as semanas, na segunda-feira, das 14h às 14h50min, via Google Met. Caso tiver 

alguma dúvida, me mande um e-mail que eu te envio as orientações e o link de acesso da 

videoconferência. 

Tudo certo? Então vamos lá! 

Prof. Iury Sparctton 

 

 

 

mailto:iuryabreu@ufg.br
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INTRODUÇÃO AO PROCESSO DE DIVISÃO 

Observe as seguintes divisões:  

 

Note que, nos três exemplos que vimos acima, usamos a operação de divisão. No exemplo 

dos pirulitos vimos que 20 ÷ 4 = 5, correto!? Agora vamos lembrar da operação de multiplicação. 

Note que 5 x 4 = 20.  

Do mesmo modo, vimos no exemplo das flores que 18 ÷ 6 = 3. Portanto, 3 x 6 = 18. 

Por fim, no exemplo das crianças vimos que 17 ÷ 5 = 3 com resto 2. Assim, 3 x 5 = 15 e, 

em seguida, temos que 15 + 2 = 17. Deixamos um valor de resto, quando a divisão não é exata. 

Perceba que a operação de divisão é o inverso da operação de multiplicação. Portanto, é 

muito importante que você saiba construir a tabuada da multiplicação. Se você tiver domínio da 

tabuada da multiplicação, você terá muita facilidade com a operação de divisão. Vamos ver mais 

alguns exemplos: 
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AGORA É SUA VEZ! 

Utilizando a operação de multiplicação e divisão, resolva os exercícios abaixo como nos 

exemplos que acabamos de ver: 

a) Se 7 x 3 = 21, então: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b) Se 4 x 10 = 40, então: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

c) Se 5 x 7 = 35, então: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

d) Se 4 x 8 = 32, então: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

PARA SABER MAIS! 

Na plataforma do Youtube, assista ao vídeo do canal da professora Alene, sobre a introdução dos 

conceitos de divisão.  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KDIN6D7VqwA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KDIN6D7VqwA
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1) Roberto possui 12 maças e quer dividi-las com sua amiga Joana. Após a divisão, quantas 

maças cada criança terá? Após fazer o cálculo, faça um texto me explicando a solução que 

você encontrou.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2) Pedro tem 15 bolas e quer dividi-las com Rafael e Luciana. Após a divisão, cada uma das 

três crianças terá quantas bolas? Após fazer o cálculo, faça um texto me explicando a 

solução que você encontrou.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3) Tenho 18 doces e quero dá-los aos meus 6 sobrinhos. Quantos doces preciso dar para cada 

sobrinho? Após fazer o cálculo, faça um texto me explicando a solução que você encontrou. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4) Fui ao supermercado e comprei 9 barras de chocolates e, quando cheguei em casa, percebi 

que eu não preciso comer tantos chocolates. Resolvi dividi-los com meu irmão, afinal, 

quando dividimos o que temos, podemos fazer outras pessoas felizes. Quantas barras de 

chocolate devo dar a ele? Após fazer o cálculo, faça um texto me explicando a solução que 

você encontrou.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

PARA SABER MAIS! 

Na plataforma do Youtube, assista ao vídeo do canal Consto do Rei, sobre a introdução dos 

conceitos de divisão. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=h9sA5P3P3wo&t=0s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h9sA5P3P3wo&t=0s
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO – 4° ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02   

DATA DE ENVIO: 29 de março 

DATA DE ENTREGA: 19 de abril 

Realizar atividade na semana do dia 05 de abril 

Professor: Iury Sparctton    E-mail para contato: iuryabreu@ufg.br 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Olá amiguinho(a), espero lhe encontrar bem! Nos roteiros anteriores estávamos trabalhando 

os conceitos de divisão. Nesse roteiro continuaremos a desenvolver esses conceitos. Fique atento 

aos exercícios, pois eles exigem interpretação de texto. Assim que terminar as atividades propostas 

nesse roteiro, peça ao seu responsável que encaminhe as resoluções para o seguinte endereço 

eletrônico: iuryabreu@ufg.br Peço que, ao enviar o e-mail, identifique-se ( no campo Assunto), com 

nome e turma (exemplo: Pedro_4B).  Lembre-se, o conteúdo das fotos precisa estar nítido e legível. 

Faça as fotos em um ambiente claro e sem flash.  

Sugestão: Aproveite a luz natural do dia para fazer essas fotos.   

Você também poderá entregar essas atividades no CEPAE, na data e hora estipulada pela 

coordenação. Para ficar por dentro dos comunicados e datas, acompanhe o site oficial do CEPAE  

Atenção: É importante que você participe dos nossos Plantões de Atendimentos que 

ocorrem todas as semanas, na segunda-feira, das 14h às 14h50min, via Google Met. Caso tiver 

alguma dúvida, me mande um e-mail que eu te envio as orientações e o link de acesso da 

videoconferência. 

Tudo certo? Então vamos lá! 

Prof. Iury Sparctton 

 

 

 

mailto:iuryabreu@ufg.br
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 Note que podemos utilizar o algoritmo da divisão para fazer nossos cálculos. Nesse algoritmo 

é importante compreendermos os nomes de cada uma das partes da divisão. Logo, em uma 

divisão, temos 4 partes de muita importância: Dividendo, divisor, quociente e resto.  

 Exemplo 1: Se dividirmos 7 pedaços de pizza com 3 pessoas, cada pessoa ficará com 2 

pedaços de pizza e, ainda assim, sobrará 1 pedaço. Na divisão, esse pedaço que sobrou, 

chamamos de resto. Portanto 7 ÷ 3 = 2 com resto 1 

 

Exemplo 2:Na divisão de 30 por 4, utilizando o método da chave, temos: 
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O método da chave nos diz que, ao dividirmos o número 30 pelo número 4, não encontramos 

uma divisão exata (veja o resto 2), ou seja, ao dividirmos 30 por 4, temos 7 partes inteiras e mais 

2 de resto.  

Em contrapartida, dizemos que uma divisão é exata quando o resto é igual a 0. Por exemplo: 

12 ÷ 2 = 6 

 

O RESTO NA DIVISÃO 

 

O resto é sempre o valor que sobra nas divisões cujo resultado não é exato. Nessas 

situações, o resto será sempre menor que o divisor. Veja o exemplo a seguir: 

45 ÷ 21 = 2, com resto 3. 

PARA SABER MAIS! 

Na plataforma Youtube, assista ao vídeo do canal da professora Elaine.  

Vídeo 1 disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=u7d8vwu9f2I  

Vídeo 2 disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LjLGyPGRKig 

 

 

1) Por meio do algoritmo da divisão (método da chave), resolva os seguintes cálculos: 

 

a) 18 ÷ 2 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 42 ÷ 7 = 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/resto-divisao.htm
https://www.youtube.com/watch?v=u7d8vwu9f2I%20
https://www.youtube.com/watch?v=LjLGyPGRKig
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c) 63 ÷ 9 = 

 

 

 

 

 

 

d) 48 ÷ 8 = 

 

 

2) Vovó Lia colheu 30 flores. Resolveu arrumá-las em 6 vasos. Quantas flores vovó colocou 

em cada vaso? 

Operação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta 

 

3) Um feirante colocou 72 maçãs em 9 caixas. Quantas maçãs colocou em cada caixa? 

Operação 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta 

 

4) Davi tem 27 soldadinhos e quer 2 filas com a mesma quantidade de soldadinhos. Quantos 

soldadinhos haverá em cada fila? 

Operação 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO – 4° ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 03   

DATA DE ENVIO: 29 de março 

DATA DE ENTREGA: 19 de abril 

Realizar atividade na semana do dia 12 de abril 

Professor: Iury Sparctton    E-mail para contato: iuryabreu@ufg.br 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Olá amiguinho(a), espero lhe encontrar bem! Nesse roteiro continuaremos a 

desenvolver os conceitos de divisão. Fique atento aos exercícios, pois eles exigem 

interpretação de texto. Assim que terminar as atividades propostas nesse roteiro, peça 

ao seu responsável que encaminhe as resoluções para o seguinte endereço eletrônico: 

iuryabreu@ufg.br Peço que, ao enviar o e-mail, identifique-se ( no campo Assunto), com 

nome e turma (exemplo: Pedro_4B).  Lembre-se, o conteúdo das fotos precisa estar 

nítido e legível. Faça as fotos em um ambiente claro e sem flash.  

Sugestão: Aproveite a luz natural do dia para fazer essas fotos.   

Você também poderá entregar essas atividades no CEPAE, na data e hora 

estipulada pela coordenação. Para ficar por dentro dos comunicados e datas, 

acompanhe o site oficial do CEPAE  

Atenção: É importante que você participe dos nossos Plantões de 

Atendimentos que ocorrem todas as semanas, na segunda-feira, das 14h às 14h50min, 

via Google Met. Caso tiver alguma dúvida, me mande um e-mail que eu te envio as 

orientações e o link de acesso da videoconferência. 

Tudo certo? Então vamos lá! 

Prof. Iury Sparctton 

mailto:iuryabreu@ufg.br
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No livro didático resolva os seguintes exercícios: 

• Página 149, 150, 151 e 153 

ATENÇÃO ALUNOS, PAIS E/OU RESPONSÁVEIS: As atividades do livro são obrigatórias. 

Nos roteiros anteriores percebi que muitos alunos não entregaram as atividades feitas no livro. 

Isso pode prejudicar o conceito do aluno. Caso você for enviar essas atividades por e-mail, tire 

fotos ou escaneie as páginas do livro. Caso você for entregar essas atividades presencialmente, 

tire xerox das páginas do livro. É muito importante que todas as atividades sejam entregues, 

pois só assim eu terei condições de avaliar o aluno. 

PARA SABER MAIS! 

Para aprofundar o seu conhecimento sobre a operação de divisão, na plataforma Youtube, assista 

aos seguintes vídeos:  

Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=SOFwEURM6x4 

Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=WgHAyE4IQR8 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nos vemos no roteiro 2. Até lá! 

Prof.° Iury  

https://www.youtube.com/watch?v=SOFwEURM6x4
https://www.youtube.com/watch?v=WgHAyE4IQR8

