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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO – 2° ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01   

DATA DE ENVIO: 30 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 27 de novembro 

Realizar atividade na semana do dia 02 de novembro 

Professor Iury Sparctton 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá amiguinho, espero lhe encontrar bem! Nos roteiros de atividade desse mês, veremos todo 

o conteúdo da Unidade 4 do livro didático. A Unidade 4, que se inicia na página 98 do livro, trabalha 

os conceitos de Adição e Subtração com Números Naturais. As operações de Adição e Subtração 

são muito importantes, pois, a partir delas, poderemos compreender os conceitos de Multiplicação e 

Divisão. Assim, a maioria das nossas atividades desses roteiros serão atividades do próprio livro.  

Assim que terminar as atividades propostas, peço pra você escanear, tirar xerox, fazer fotos ou 

digitalizar o roteiro e encaminhar 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).  

Lembrem-se, o conteúdo das fotos precisa estar nítido e legível. Peço que façam as fotos em um 

ambiente claro e sem flash. Aproveite a luz natural do dia para fazer essas fotos.   

ATENÇÃO:  O e-mail para a entrega dos roteiros de Matemática mudou. Peço que, a partir desse 

roteiro, encaminhe as atividades somente para o meu e-mail:  iuryabreu@ufg.br 

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

estipulada pela coordenação. Para ficar por dentro dos comunicados e datas, acompanhe o site oficial 

do CEPAE . 

Tudo certo? Então vamos lá! 

Prof. Iury Sparctton 

 

 

 

mailto:iuryabreu@ufg.br
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ATIVIDADES 

1- O que você entende por Adição? Como se faz uma adição? Faça um texto explicando o 

processo de cálculo da operação de adição. Traga exemplos de como você pode usar a 

operação de adição no seu cotidiano.   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Nos vemos no roteiro 2.  

Bons estudos! Profº. Iury 
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CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS DOS ROTEIROS ANTERIORES 

ROTEIRO 7 - PÁGINA 31, 32 E 33  

1-  

a) Números pares: 0, 2, 4, 6, 8 

Números ímpares: 1, 3, 5, 7, 9 

b) 471 ímpar 

388 par 

1705 ímpar 

16 par 

15972 par 

153 ímpar 

35000 par 

849 ímpar 

2-   

a) > 

b) < 

c) > 

d) = 

e) < 

f) < 

3-   

a) 189 cm, 193 cm, 196 cm, 202 cm, 208 cm 

b) 189 e 193 

4-   

a) 98764 

b) 10235 

5-   

a) 5421 

b) 1245 

c) 5412 

d) 1245 

6-  

a) Fichas com números pares em um grupo e 

fichas com números ímpares em outro 

grupo 

b) Grupo 1: 5 e 54 

Grupo 2: 80, 85 e 106 

Grupo 3: 153, 358 e 507 

c) Grupo1: 54, 153 e 358 

Grupo 2: 5, 80, 85, 106 e 507 

 

7-  

a) 428 – 200 = 228,00 

O cheque deverá ser feito no valor de R$ 

228,00. 

Pague por este cheque a quantia de 

duzentos e vinte e oito reais a Loja Preço 

Baixo. 

Curitiba, 22 de junho de 2018. 

b)  No pagamento com cartão de débito, a 

quantia é descontada automaticamente 

da conta corrente. No pagamento com 

cartão de crédito, a quantia é paga após 

o recebimento da fatura do cartão; é 

possível pagá-la de uma única vez ou 

dividi-la em parcelas iguais. 

c) 300 + 300 + 300 = 900 

900 – 850 = 50 

Roberto pagará R$ 50,00 a mais, caso 

optar pelo cartão de crédito. 

8-   

a) Treze mil, quinhentos e vinte reais. 

b) R$ 20002,00 

 

ROTEIRO 8 

1- a) 3544  b) 3907  c) 570  d) 3236  e) 5120  

f) 2064  g) 6150 

2- a) 1822  b) 1122  c) 3161  d) 2895  e) 2953  

f) 5457 

3- O comerciante possui 466 quilos de arroz 

4- Sobraram 246 unidades de pare de calçados 

5- Estavam presentes 1161 pessoas do time 

verde 

6- Sobraram 2715 reais na poupança de João 

7- Marcela precisa juntar mais R$ 1413,00 

para comprar o videogame 

8- Podem ser vendidos 2254 ingressos 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO – 2° ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02   

DATA DE ENVIO: 30 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 27 de novembro 

Realizar atividade na semana do dia 09 de novembro 

Professor Iury Sparctton 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá amiguinho, espero lhe encontrar bem! Nos roteiros de atividade desse mês, veremos todo 

o conteúdo da Unidade 4 do livro didático. A Unidade 4, que se inicia na página 98 do seu livro, 

trabalha os conceitos de Adição e Subtração com Números Naturais. As operações de Adição e 

Subtração são muito importantes, pois, a partir delas, poderemos compreender os conceitos de 

Multiplicação e Divisão. Assim, a maioria das nossas atividades desses roteiros serão atividades do 

próprio livro.  

Assim que terminar as atividades propostas, peço pra você escanear, tirar xerox, fazer fotos ou 

digitalizar os roteiros e encaminhar 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).  

Lembrem-se, o conteúdo das fotos precisa estar nítido e legível. Peço que façam as fotos em um 

ambiente claro, de preferência sem o uso do flash.  

ATENÇÃO:  O e-mail para a entrega dos roteiros de Matemática mudou. Peço que, a partir desse 

roteiro, encaminhe as atividades somente para o meu e-mail:  iuryabreu@ufg.br 

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

estipulada pela coordenação. Para ficar por dentro dos comunicados e datas, acompanhe o site oficial 

do CEPAE . 

Tudo certo? Então vamos lá! 

Prof. Iury Sparctton 

 

 

 

mailto:iuryabreu@ufg.br
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ATIVIDADE 

1- O que você entende por Subtração? Como se faz uma subtração? Faça um texto explicando 

o processo de cálculo da operação de subtração. Traga exemplos de como você pode usar 

a operação de subtração no seu cotidiano.   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Nos vemos no roteiro 3 

 Bons estudos! Profº. Iury 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO – 2° ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 03   

DATA DE ENVIO: 30 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 27 de novembro 

Realizar atividade na semana do dia 16 de novembro 

Professor Iury Sparctton 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá amiguinho, espero lhe encontrar bem! Nos roteiros de atividade desse mês, veremos todo 

o conteúdo da Unidade 4 do livro didático. A Unidade 4, que se inicia na página 98 do seu livro, 

trabalha os conceitos de Adição e Subtração com Números Naturais. As operações de Adição e 

Subtração são muito importantes, pois, a partir delas, poderemos compreender os conceitos de 

Multiplicação e Divisão. Assim, a maioria das nossas atividades desses roteiros serão atividades do 

próprio livro.  

Assim que terminar as atividades propostas, peço pra você escanear, tirar xerox, fazer fotos ou 

digitalizar as páginas do livro e encaminhar 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).  Lembrem-se, o conteúdo das fotos precisa estar nítido e legível. Peço que façam as fotos 

em um ambiente claro, principalmente com incidência da luz natural do dia. Evitem usar flash do celular 

ou luzes artificiais. 

ATENÇÃO:  O e-mail para a entrega dos roteiros de Matemática mudou. Peço que encaminhe as 

atividades somente para o meu e-mail:  iuryabreu@ufg.br 

Você também poderá entregar essas atividades (xerox das páginas do livro) presencialmente, 

no CEPAE, na data e hora estipulada pela coordenação. Colabore com a organização: não deixe 

as atividades soltas, grampeie todas as folhas das atividades de matemática. 

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

Tudo certo? Então vamos lá! 

Prof. Iury Sparctton 

 

 

 

mailto:iuryabreu@ufg.br
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ATIVIDADE 

No livro didático, faça os exercícios da página 101, 102, 103 e 104. 

Observação: Na página 104 não há a obrigatoriedade de se fazer o exercício de número 6. 

Entretanto, te desafio a fazer esse exercício! Será que você consegue encontrar a resolução 

correta que complete o quadrado mágico?  

 

PARA SABER MAIS! 

No intuito de aprofundar os seus conhecimentos sobre Quadrados Mágicos, caso for 
possível, acesse a plataforma do Youtube e assista ao seguinte vídeo: 

Conteúdo: Quadrados Mágicos 

Canal no Youtube: Gustavo de Toledo Siqueira 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Q_xi9E365U8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos vemos no roteiro 4 

 Bons estudos!  

Profº. Iury 

https://www.youtube.com/channel/UCexUVZUucWt4sBy7hJFgz6w
https://www.youtube.com/watch?v=Q_xi9E365U8
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO – 2° ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 04   

DATA DE ENVIO: 30 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 27 de novembro 

Realizar atividade na semana do dia 23 de novembro 

Professor Iury Sparctton 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá amiguinho, espero lhe encontrar bem! Nos roteiros de atividade desse mês, veremos todo 

o conteúdo da Unidade 4 do livro didático. A Unidade 4, que se inicia na página 98 do seu livro, 

trabalha os conceitos de Adição e Subtração com Números Naturais. As operações de Adição e 

Subtração são muito importantes, pois, a partir delas, poderemos compreender os conceitos de 

Multiplicação e Divisão. Assim, a maioria das nossas atividades desses roteiros serão atividades do 

próprio livro.  

Assim que terminar as atividades propostas, peça ao seu responsável para escanear, tirar 

xerox, fazer fotos ou digitalizar as páginas do livro e encaminhar 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).  Lembrem-se, o conteúdo das fotos precisa estar nítido e legível. Peço que 

façam as fotos em um ambiente claro, principalmente com incidência da luz natural do dia. Evitem usar 

flash do celular ou luzes artificiais. 

ATENÇÃO:  O e-mail para a entrega dos roteiros de Matemática mudou. Peço que encaminhe as 

atividades de matemática somente para o meu e-mail:  iuryabreu@ufg.br 

Você também poderá entregar essas atividades (xerox das páginas do livro) presencialmente, 

no CEPAE, na data e hora estipulada pela coordenação. Colabore com a organização: não deixe 

as atividades soltas, grampeie todas as folhas das atividades de matemática. 

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

Tudo certo? Então vamos lá! 

Prof. Iury Sparctton 

 

 

 

mailto:iuryabreu@ufg.br
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ATIVIDADES – SUBTRAÇÃO COM NÚMEROS NATURAIS 

No livro didático, faça os exercícios da página 108, 109 e 110. 

 

PARA SABER MAIS! 

No intuito de aprofundar os seus conhecimentos sobre subtração, caso for possível, 
acesse a plataforma do Youtube e assista aos seguintes vídeos: 

Vídeo1 - 

Conteúdo: Subtração de números naturais 

Canal no Youtube: Reducática 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aDk9aPACaS4  
 
Vídeo 2 -  

Conteúdo: Subtração de números naturais com reserva (empréstimo) 

Canal no Youtube: Thamara Caroline 

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

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Nos vemos no roteiro 5 

 Bons estudos!  

Profº. Iury 

 

https://www.youtube.com/channel/UCexUVZUucWt4sBy7hJFgz6w
https://www.youtube.com/watch?v=aDk9aPACaS4
https://www.youtube.com/watch?v=_nWglYmNEWU

