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Recado do professor: 
 

 
Meus Alunos, gostaria muito de ter dado um bom dia a vocês, hoje, mais uma vez... 
 
Infelizmente, a quebra da nossa rotina foi forçada por uma emergência inesperada, mas não será capaz de 
interromper o carinho, o afeto, a alegria que existe na lembrança que tenho do bom diaaaaaaaaa... e dos 
milhares de “tios” falados por vocês ...  
Tudo isso vai passar e, logo nos veremos novamente.  
 
Estou aguardando ansiosamente! 
 
Com amor, 
 
Tio  José Weldson 

 
DISCIPLINA: Matemática  
Professores: Cícero Raimundo (Boa Viagem), Aryel Veras (Caruaru), José Weldson(Benfica) 
 

SEMANA 1 
 

 
Conteúdos:  
Capitulo1: Os números naturais 
Tópico 1: Sistema de numeração e os números naturais 
Tópico 2: Operações com números naturais 
Tópico 3: Múltiplos e divisores de um número natural, números primos e critério de divisibilidade 
Tópico 4: Conceitos de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum números naturais 
 
 
Estratégia de estudos:  

 Refazer as questões do Tópico 1, reforçando com os níveis 1,2 e 3 exercício de fixação, tópico 1. 

 Refazer as questões do Tópico 2, reforçando com os níveis 1,2 e 3 exercício de fixação, tópico 2. 

 Refazer as questões do Tópico 3, reforçando com os níveis 1,2 e 3 exercício de fixação, tópico 3. 

 Refazer as questões do Tópico 4, reforçando com os níveis 1,2 e 3 exercício de fixação, tópico 4. 
 
 
Sugestões de filmes:  
 

EXTRAORDINÁRIO 
 

SINOPSE E DETALHES 
 

Não recomendado para menores de 10 anos. 
 
Auggie Pullman (Jacob Tremblay) é um garoto que nasceu com uma deformação facial, o que fez com que passasse 
por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele pela primeira vez frequentará uma escola regular, como qualquer outra 
criança. Lá, precisa lidar com a sensação constante de ser sempre observado e avaliado por todos à sua volta. 
 
 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  
 
Este link possui jogos de quebra cabeça, gratuitos, para criança. Aproveite para Brincar enquanto joga. 
 
https://www.jogos360.com.br/cute_dog_jigsaw.html 
 

https://www.jogos360.com.br/cute_dog_jigsaw.html
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SEMANA 2 
 

 
Conteúdos:  
Capitulo1: Fração: definição e fundamentos 
Tópico 1: Os números racionais e as frações 
Tópico 2: Equivalência, simplificação e comparação de frações 
Tópico 3: Fração de um número, porcentagem e números e mistos 
Tópico 4: Propriedades da igualdade partição de uma quantidade em duas partes desiguais. 
 
 
Estratégia de estudos:  

 Refazer as questões do Tópico 1, reforçando com os níveis 1,2 e 3 exercício de fixação, tópico 1. 

 Refazer as questões do Tópico 2, reforçando com os níveis 1,2 e 3 exercício de fixação, tópico 2. 

 Refazer as questões do Tópico 3, reforçando com os níveis 1,2 e 3 exercício de fixação, tópico 3. 

 Refazer as questões do Tópico 4, reforçando com os níveis 1,2 e 3 exercício de fixação, tópico 4. 
 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  
 
Estes links te ajudarão a lembrar dos conteúdos que foram vistos durante o 1º e no 2° bimestres. 
Lembrando que esses conteúdos foram trabalhados em sala de aula. 
 
. Como comparar frações - Método rápido 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fTl-wF-nyS4&ab_channel=Matem%C3%A1ticadoaluno-Prof.RodrigoRibeiro 
 
. Fração Própria, Impropria, Aparente e Número Misto - Talitices- Link com vídeo aula indicado para os meus 
alunos do 6° ano. 
 
Como comparar frações - Método rápido 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=fTl-wF-nyS4&ab_channel=Matem%C3%A1ticadoaluno-Prof.RodrigoRibeiro 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fTl-wF-nyS4&ab_channel=Matem%C3%A1ticadoaluno-Prof.RodrigoRibeiro
https://www.youtube.com/watch?v=fTl-wF-nyS4&ab_channel=Matem%C3%A1ticadoaluno-Prof.RodrigoRibeiro

