
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À 

EDUCAÇÃO  

 

MATEMÁTICA ROTEIROS 4 E 5 – 3ª ESCALA 1 

MATEMÁTICA – 5º ANO – 3ª ESCALA 2020 

ROTEIROS 04 E 05  

Professora: Jecy Jane Jardim 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

 

Queridos alunos, alunas, pais e responsáveis, é bom tê-los de volta após o merecido descanso.  

Dando continuidade à 3ª escala, eu estou encaminhando 4 roteiros de atividades que estão 

organizados dois a dois e, portanto, estão mais extensos do que o de costume. Faço isso para que não 

haja uma quebra no raciocínio da criança. 

Nestes roteiros iremos usar bastante o livro de Matemática. Não se 

preocupe! Vamos trabalhar juntos roteiros e livro Didático e tiraremos as dúvidas 

durante os atendimentos online. No final do roteiro eu disponibilizei uma tabela 

com as orientações para a realização das tarefas. Um grande abraço a todos!  

 

❖ ESTUDO DA RETA 

Observe a tabela abaixo: 

RETAS PARALELAS RETAS 

CONCORRENTES 

RETAS PERPENDICULARES 

 

  
 

Estão no mesmo 

plano e não têm 

ponto em comum. 

Estão no mesmo plano 
e têm um único ponto 

em comum. 

São retas concorrentes que 

formam ângulos retos 
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Agora vamos praticar o que você aprendeu! 

Exercícios 

1) Tijuca é um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, no Brasil. Copacabana é um bairro 

nobre situado na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. É um dos bairros mais 

famosos. Tem o apelido de Princesinha do Mar. 

Observe a planta parcial abaixo julgando os itens em V (para as alternativas 

verdadeiras) ou F (para as alternativas falsas). 

 

a) (  ) Avenida Rio Branco é perpendicular à Rua Senhor dos Passos. 

b) (  ) Podemos afirmar que as ruas : Alfândega, Senhor dos Passos e Buenos Aires 

são paralelas. 

c) (  ) Rua Alfândega e Rua Miguel Couto são perpendiculares. 

d) (  ) Avenida Presidente Vargas é perpendicular à Rua Buenos Aires. 

 

Atividade adaptada e retirada do endereço: 

https://profraffa.files.wordpress.com/2013/05/atividades-de-fixac3a7c3a3o.pdf 

 

 

https://profraffa.files.wordpress.com/2013/05/atividades-de-fixac3a7c3a3o.pdf
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2) Classifique cada dupla de ruas do mapa abaixo em Paralelas, Concorrentes ou 

Perpendiculares. 

a) Rua Paraguai e Rua Brasil            ___________________________ 

b) Rua Chile e Rua Alemanha          ___________________________ 

c) Rua Holanda e Rua México        ____________________________ 

d) Rua Argentina e Rua Nigéria       ____________________________ 

e) Rua Marrocos e Rua Itália            ____________________________                   

f) Rua Paraguai e Rua Itália              ____________________________ 

 

Atividade adaptada e retirada do endereço: 

https://daffy.ufs.br/uploads/page_attach/path/8319/Atividade_Desenho_6__ano_06_05_20.pdf  

3) Livro Didático: Faça as atividades que estão nas páginas 112 e 113 do seu livro 

de Matemática, exercícios 1 ao 7. 

 

https://daffy.ufs.br/uploads/page_attach/path/8319/Atividade_Desenho_6__ano_06_05_20.pdf
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❖ POLÍGONOS:  

 

Vamos relembrar? Polígono é uma linha fechada formada apenas por segmentos de reta 

que não se cruzam. Veja alguns exemplos: 

 

 

 

Vamos ver se você compreendeu.  

1) Faça os exercícios 1 ao 4, páginas 114 e 115 do livro de Matemática. 

 

2) Para cada afirmação assinale SIM ou NÃO: 

 



CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À 

EDUCAÇÃO  

 

MATEMÁTICA ROTEIROS 4 E 5 – 3ª ESCALA 5 

➢ POLÍGONOS REGULARES: 

Um polígono é chamado Regular quando o comprimento de todos os seus lados possui 

a mesma medida e quando todos os ângulos têm a mesma medida. 

Veja alguns exemplos: 

Triângulo 

Regular 

Quadrilátero 

Regular 

Hexágono 

Regular 

Octógono Regular 

 

Cada lado vale a 

Possui 3 ângulos 

de mesma medida 

 

Cada lado vale L 

Possui 4 ângulos 

de mesma medida 

 

 

Cada lado vale a 

Possui 6 ângulos 

de mesma 

medida 

 

 

Cada lado vale a 

Possui 8 ângulos de 

mesma medida 

Vamos, agora, voltar ao Livro de Matemática. Vá na página 115 e resolva os 

exercícios 5 e 6. 

Vamos estudar os polígonos de 3 e 4 lados. Vamos dar nomes a eles? 

O nome dado a cada polígono está relacionado ao seu número de lados. Veja os exemplos: 

POLÍGONO NÚMERO DE LADOS NOME DO POLÍGONO 

 

 

3 LADOS TRIÂNGULO 

 

 

4 LADOS QUADRILÁTERO 

(RETÂNGULO) 
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Nomes do Polígono de 3 lados:  

O Polígono de 3 lados, como vimos anteriormente, é chamado de TRIÂNGULO. Agora, 

vamos atribuir o nome do triângulo levando em consideração a medida de seus lados. 

Veja! 

• Triângulo ESCALENO: quando cada um de seus lados tem uma medida diferente. 

• Triângulo ISOSCELES: quando dois lados possuem a mesma medida e o terceiro 

lado possui medida diferente. 

• Triângulo EQUILÁTERO: quando todos os lados possuem a mesma medida. 

Você vai estudar melhor esses triângulos nos próximos anos, ok?  

No seu Livro de Matemática, faça os exercícios da página 116. 

 

Criança, há um outro triângulo que devemos estudar. É o TRIÂNGULO RETÂNGULO. 

Ele recebe este nome porque um de seus ângulos vale 90 graus, ou seja, esse triângulo 

possui um ângulo reto. 

ATENÇÃO GALERINHA! 

Cada polígono 

tem pelo menos 

3 segmentos de 

reta. 

Cada segmento 

de reta é um lado 

do polígono. 

Vamos resolver as 

atividades da página 117 do 

livro? Essa atividade é sobre 

os Triângulos Retângulos 
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Nomes de Polígonos de 4 lados (Quadriláteros): 

QUADRADO RETÂNGULO LOSANGO TRAPÉZIO PARALELOGRAMO 

 

 

 

 

    

 

Agora, vamos resolver as atividades que estão na página 118 e 119 do seu Livro de 

Matemática. 

 

 

Um beijo meus amores! 

Nos encontramos nos próximos roteiros! 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À 

EDUCAÇÃO  

 

MATEMÁTICA ROTEIROS 4 E 5 – 3ª ESCALA 8 

ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DOS ROTEIROS 

Data de envio: 22/02/2021 

Data de entrega: Até o dia 22/03/2021. 

Atividades 
Roteiros 04 e 05: Realizar na semana do dia 22 a 26/02/2021 e concluir na semana 

do dia 01 a 05/03/2021. Faça com calma. O roteiro é longo e não precisa ser feito 

tudo de uma vez. Você tem tempo. 

Sugestão de vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=DtK_1LZmYqE  

https://www.youtube.com/watch?v=YmZvP6cppOU  

Sugestão de Quiz https://portalpec.com.br/quiz/view-
quiz.php?q=d685ffc1e2551d4c3b0ae05513653464 

https://portalpec.com.br/quiz/view-
quiz.php?q=8fa2b1b65843b33695d70114890c7839  

 

Observação 
Todos os exercícios devem apresentar o desenvolvimento. Não basta colocar só a 

resposta final, ok? Façam com carinho e organização. 

Fique atento 
E-mail: matematica.5ano.cepae@gmail.com 

Link de atendimento:  

Data de atendimento: Toda segunda-feira às 15:00. 

Cuidados 
Importantes 

Fique atento ao prazo de entrega.  

Organize as fotos de acordo com as páginas do roteiro, verifique se não cortou 
nada, se não ficou turva.  

Mande um único arquivo em PDF. Salve o arquivo com o nome e turma do aluno e 
a numeração do roteiro. Exemplo: Aluno(a)_5A/B_Roteiros 4 e 5. Isso facilita muito 
a organização. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DtK_1LZmYqE
https://www.youtube.com/watch?v=YmZvP6cppOU
https://portalpec.com.br/quiz/view-quiz.php?q=d685ffc1e2551d4c3b0ae05513653464
https://portalpec.com.br/quiz/view-quiz.php?q=d685ffc1e2551d4c3b0ae05513653464
https://portalpec.com.br/quiz/view-quiz.php?q=8fa2b1b65843b33695d70114890c7839
https://portalpec.com.br/quiz/view-quiz.php?q=8fa2b1b65843b33695d70114890c7839
mailto:matematica.5ano.cepae@gmail.com
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Olá, querido(a) aluno(a)! Estamos começando os roteiros 06 

e 07 da 3ª escala. Aqui iremos terminar o conteúdo de geometria 

estudando a circunferência e, em seguida, iniciaremos o estudo das 

frações. Espero que você esteja bem e disposto(a) para embarcar 

nessa aventura! Vamos lá?! 

Ao final do roteiro coloco a tabela de orientações. Ah, não 

esqueça do livro de matemática, pois ele será nosso grande aliado 

nessa jornada. 

 

CIRCUNFERÊNCIA E CÍRCULO 

 

 

 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1021/poligomarcas  

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1021/poligomarcas
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RAIO E DIÂMETRO 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1021/poligomarcas  

Vamos reunir nossas informações: 

 

 

 

 

 

 

 

Agora que você entendeu a diferença entre Circunferência e Círculo e sabe identificar seus elementos, 

raio e diâmetro, vamos exercitar! 

 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1021/poligomarcas
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1- Vamos desenhar? Em cada circunferência faça o que se pede de acordo com as cores 

solicitadas: 

    Raio (vermelho)   Diâmetro (azul) 

 

 

 

 

 

 

2- Ligue corretamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Vamos ao nosso livro de matemática? Faça os exercícios das páginas 120 a 124. Vamos 

conversar sobre todos os exercícios no atendimento, certo? 

 

 

 

 

 

Desenhe 6 raios 

da circunferência 

Desenhe 3 diâmetros 

da circunferência 

Desenhe 2 raios e 3 

diâmetros da circunferência 

CIRCUNFERÊNCIA 

CÍRCULO 
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FRAÇÕES: 

Vamos imaginar que você tem uma pizza inteirinha, cheirosa, deliciosa. Huuuummmm! 

 

Você não estava pensando em comer essa pizza sozinho(a), estava?? Sei que não!  

Agora imagine que 5 pessoas irão desfrutar dessa delícia! Vamos dividir igualmente para que não 

tenha confusão, certo? Se você me convidar, eu levo o suco. Fechou?  

Após a divisão a pizza vai ficar assim: 

 

 

 

 

 

 

Vamos observar algumas coisas: 

1) Dividimos a pizza em 5 partes 

2) Cada parte representa 1/5 da pizza.  

3) O número 1/5 é lido assim: um quinto 

4) Cada parte representa um quinto da pizza! 

5) 1/5 significa uma parte de 5 partes  

A ESCRITA DA FRAÇÃO 

1

5
  

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 → é 𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐷𝐸𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐷𝑂𝑅 →  é 𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑒 𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ã𝑜 (𝑝𝑖𝑧𝑧𝑎)𝑓𝑜𝑖 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑑𝑎
 

 

 

Esta será a nossa Pizza! 

Cada fatia representa uma parte da pizza, ou seja, 

uma parte do todo que é a pizza.  

O número que representa cada uma das partes é o que 

chamamos de FRAÇÃO. 
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Vamos praticar! 

Exercícios 
 

1) Observe a figura:  

 

   

   

 

a) Em quantas partes iguais o retângulo foi dividido?_______________________________________ 

 

b) Cada uma dessas partes representa que fração do retângulo? _______________________________ 

 

c) A parte pintada representa que fração do retângulo? ______________________________________ 

 

d) Como você lê a fração que representa a parte pintada? ____________________________________ 

 

e) Como você lê a fração que representa a parte branca? _____________________________________ 

 

 

2) Observe as figuras e diga quanto representa cada parte da figura e a parte pintada:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________  _______________________  _____________________ 

 

 

 

3) Vamos resolver os exercícios do livro de matemática que estão nas páginas 129 a 133. 
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4) Siga o modelo e indique a fração que representa a parte pintada de cada figura. 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/828943875147982197/  

 

 

https://br.pinterest.com/pin/828943875147982197/
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ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DOS ROTEIROS 

Data de envio: 22/02/2021 

Data de entrega: Até o dia 22/03/2021. 

Atividades 
Roteiros 06 e 07: Realizar na semana do dia 08 a 12/02/2021 e concluir na semana 

do dia 15 a 19/03/2021. Faça com calma. O roteiro é longo e não precisa ser feito 

tudo de uma vez. Você tem tempo. 

Sugestão de vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=GYiNFAIHWmA 

https://www.youtube.com/watch?v=LP8GZ1E9I5o  

https://www.youtube.com/watch?v=ev2GVZILJ7U&t=332s 

Atenção, nos vídeos aparecem informações que a ainda não estudamos, então ele 
servirá para o próximo roteiro também, ok? 

Sugestão de Quiz https://br.ixl.com/math/5-ano/compreenda-as-fra%C3%A7%C3%B5es  

Observação 
Todos os exercícios devem apresentar o desenvolvimento. Não basta colocar só a 

resposta final, ok? Façam com carinho e organização. 

Fique atento 
E-mail: matematica.5ano.cepae@gmail.com 

Link de atendimento:  

Data de atendimento: Toda segunda-feira às 15:00. 

Cuidados 
Importantes 

Fique atento ao prazo de entrega.  

Organize as fotos de acordo com as páginas do roteiro, verifique se não cortou 
nada, se não ficou turva.  

Mande um único arquivo em PDF. Salve o arquivo com o nome e turma do aluno e 
a numeração do roteiro. Exemplo: Aluno(a)_5A/B_Roteiros 4 e 5. Isso facilita muito 
a organização. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GYiNFAIHWmA
https://www.youtube.com/watch?v=LP8GZ1E9I5o
https://www.youtube.com/watch?v=ev2GVZILJ7U&t=332s
https://br.ixl.com/math/5-ano/compreenda-as-fra%C3%A7%C3%B5es
mailto:matematica.5ano.cepae@gmail.com

