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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO – 3° ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02   

DATA DE ENVIO: 08 de janeiro 

DATA DE ENTREGA: 22 de janeiro 

Realizar atividade na semana do dia 11 de janeiro 

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 

construindo os conceitos matemáticos que envolvem a operação de multiplicação. 

Continuaremos a trabalhar esses conceitos. 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).  Você 

pode escanear, tirar fotos ou xerox do livro. 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 presencialmente (quando for 

atividades do livro, tire xerox), 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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MULTIPLICAÇÃO COM DOIS ALGARISMOS 

 

 Hoje vamos aprender a fazer cálculos de multiplicação de números com dois algarismos. Se 

você sabe o básico de multiplicação e domina a tabuada de 1 à 9, já está no caminho certo! Caso 

contrário, peço que volte nos roteiros anteriores e refaça os exercícios propostos. Além disso, peço 

que você construa a tabuada de multiplicação de 1 à 9 no seu caderno. 

 PARA SABER MAIS! 

Na plataforma do Youtube, assista ao vídeo do canal Assim Eu Aprendo para compreender os 

conceitos de construção de uma tabuada.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WFGdijW3giY 

 

Agora vamos aprender a fazer cálculos de multiplicação com números de dois algarismos. 

Para começar, multiplique o número das unidades inferior pelo número das unidades superior. Em 

seguida, multiplique o mesmo número das unidades pelo número na casa das dezenas superior. 

Você também precisa multiplicar o número na casa das dezenas inferior pelos dois números 

superiores. Em seguida, some os dois resultados para descobrir a resposta. Compreendeu? 

Huuum...Vamos melhorar essa explicação! Acompanhe o meu raciocínio que eu farei um cálculo 

passo a passo.  

Vamos fazer a seguinte multiplicação: 

22 x 43 = 

1° passo: Escreva os números um sobre o outro. Coloque um dos números na linha superior e o 

outro logo abaixo dele. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WFGdijW3giY


 

MATEMÁTICA – 3° ESCALA                      ROTEIRO 2 3 

 

2° passo: Multiplique o número que está na casa das unidades da linha inferior pelo que está na 

mesma casa da linha superior. 

 

3° passo: Multiplique o número na casa das unidades da linha inferior pelo número na casa das 

dezenas da linha superior. 

 

4° passo: Agora vamos multiplicar o número que está na dezena. Para isso, precisamos isolar a 
casa das unidades abaixo do resultado. Coloque um zero embaixo do número 6, ou um sinal de + 
ou um sinal de =.  

                                            

Eu escolhi colocar o zero embaixo do 6. Entretanto, se preferir, você pode optar por colocar o sinal 

de + ou =. O importante é isolar esse espaço, pois não iremos usá-lo.  

5° passo: Multiplique a dezena inferior pela unidade superior. 
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6° passo: Multiplique a dezena inferior pela dezena superior. 

 

7° passo: Some os dois resultados para saber qual a resposta. 

 

Pronto! Chegamos na resposta final. 

22 x 43 = 946 

 

 

PARA SABER MAIS! 

Na plataforma do Youtube, assista ao vídeo do canal Jane Didek para compreender o processo 

de cálculo de multiplicação com números de dois algarismos.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YePvMP4NEOU 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YePvMP4NEOU
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 No livro didático resolva os seguintes exercícios: 

• Página 140: n° 2, 3 e 4 

• Página 141: n° 5 e 6  

• Página 142: n° 1, 2 e 3  

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 dos livros. É muito importante que todas as atividades sejam entregues, pois só assim 

eu terei condições de avaliar o aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos vemos no roteiro 3. Até lá! 

Profº. Iury 

 

PARA SABER MAIS! 

 

Para aprofundar os seus conhecimentos, acesse o Youtube e assista ao seguinte vídeo: 

Conteúdo: Multiplicação com dois algarismos 

Título do vídeo: Multiplicação com dois números fácil de entender  

Canal no Youtube: Revisão e Reforço Escolar 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9KlRJ8siJgU 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9KlRJ8siJgU
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO – 3° ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 03   

DATA DE ENVIO: 08 de janeiro 

DATA DE ENTREGA: 22 de janeiro 

Realizar atividade na semana do dia 18 de janeiro 

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 

construindo os conceitos matemáticos que envolvem a operação de multiplicação com 

dois algarismos. Continuaremos a trabalhar esses conceitos. 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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1) Calcule: 

 

2) João tem 35 envelopes com 12 figurinhas em cada envelope. Quantas figurinhas João tem?  

Número de envelopes:____________________ 

Número de figurinhas por envelope:__________ 

Resultado:______________________________ 
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3) No aniversário da Tina havia 72 caixas com 43 brigadeiros em cada caixa. Quantos 

brigadeiros tinham na festa?  

Número de caixas:_________________________ 

Número de brigadeiros por caixa:_____________ 

Resultado:_______________________________ 

 

 

 

 

 

4) Para a confraternização da empresa, Ronaldo comprou 96 engradados de refrigerante com 

14 refrigerantes em cada um. Quantos refrigerantes terá na confraternização?  

Número de engradados:______________________ 

Número de refrigerantes por engradado:_________ 

Resultado:________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Nos vemos no roteiro 4. Até lá! 

Profº. Iury 

 


