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Carga horária: 6 aulas de 45 minutos cada aula 

 
        Olá alunos! Vamos retornar às nossas atividades? Espero que todos tenham 

conseguido realizar todos os trabalhos que mandei na semana passada. 

Continuem daí, que eu continuo daqui e vamos nos entendendo. No que precisar 

é só pedir que estarei sempre à disposição. Leia sempre todas as informações para 

realizar as atividades. Se cuidem, um abraço a todos e bom trabalho.  

 

1 – Você já está craque na adição? Tenho certeza que sim. Espero que tenham 

assistido aos vídeos sobre o assunto e isto tenha contribuído para sua 

aprendizagem. Mas se ainda tem alguma dificuldade assista ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=mdoVsmay9M4 e continue realizando estas atividades 

para aprender mais ainda. Não esqueça que estas atividades devem ser realizadas 

no caderno. 

 

 

2 – Arme, efetue os cálculos usando o quadro valor de lugar e escreva o resultado 

no caderno: 

a- 2847   +   9326  = 

b- 8745   +   4526  = 

c- 2403   +   3897  = 

d- 5658   +   8247   +   3526   = 

e- 8247   +   258   +   397   = 

f- 12530   +   1450   +   897   +   675   = 

g- 4195   +   45698   +   349   + 105   = 

h- 67980   +   23564   = 
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3 – Copie as situações matemáticas no caderno e resolva – as: (Não esqueça de 

usar o quadro valor de lugar e fazer a resposta) 

 

a – Encontre a soma do número 29320 com o seu sucessor. 

 

b – Luiz Miguel, gerente do Supermercado Pina, fez uma compra de reposição de 

mercadorias e obteve o desconto de R$ 7897,00. Ele pagou um valor final de R$ 

78957,00. Qual o preço da compra se o desconto? 

 

c – A Agência de Correios recebeu muitas cartas na semana do Dia das Mães. Até 

o meio da semana tinham chegado 7896 cartas e no final da semana chegaram 

mais 3768. Quantas cartas chegaram nessa semana? 

 

d – Observe os números que representam parcelas de uma adição: 

1ª  5768 

2ª  17894 

3ª  999 

4ª  19843 

5ª   298 

 

d.1 – Encontre o resultado adicionando a primeira, a terceira e a quinta parcela. 

 

d. 2 – Agora realize a soma das três últimas parcelas. 

 

e. 3 – E, juntando as cinco parcelas, qual soma obterei? 

 

Observação: 

Todas as atividades desenvolvidas em casa serão corrigidas na volta das aulas. 

Antes de realizar qualquer atividade no caderno fazer a data. 

Todas as vezes que aparecer atividades para realizar em grupo, você deve fazê-

las individual. 


