
Sexta- feira, 24 de abril de 2020 
 

Componente Curricular: Matemática 

Unidade Temática: Números 

Objeto de conhecimento: Leitura, escrita, comparação e ordenação de números natu-

rais de quatro ordens 

Objetivos de aprendizagem: Leitura, escrita, comparação e ordenação de números 

naturais de quatro ordens 

Habilidade da Base Nacional Comum Curricular: 

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de 

milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. 

(EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a 

composição e a decomposição de número natural de até quatro ordens. 

 Avaliação: 

Como as atividades estão sendo à distância, a avaliação acontecerá através do acom-

panhamento de registro feitos nos cadernos, a partir de fotos ou vídeos enviadas no 

grupo de whatsapp, para a professora conferir e acompanhar o desenvolvimento dessas 

atividades. 

 
 
Desenvolvimento: 
 

Fazer a data no caderno de matemática, copiar ou colar o conteúdo, fazer a leitura 

para a compreendê-lo: 

Números Naturais (N): A ideia de quantidade é chamada de número natural. Os 

dez menores números naturais são: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. O conjunto dos números naturais 

é formado apenas por números inteiros e não contém números repetidos, por isso, é pos-

sível escolher, entre dois números naturais distintos, aquele que é maior e aquele que é 

menor. Se olharmos na lista dos números naturais, colocada em ordem crescente, o su-

cessor de um número natural é sempre o próximo número à sua direita. Então: 

O sucessor de 5 = 6 

O sucessor de 19 = 20 

Olhando a lista de números naturais em ordem crescente, verificamos que o ante-

cessor de um número natural é o número à sua esquerda. Logo: 

O antecessor de 5 = 4 

O antecessor de 7 = 6 

 



Exercite: 

 

1. Na sequência dos meses do ano, que mês é o antecessor de abril? 

2. O mês de fevereiro é o sucessor de qual mês? 

3. Complete: 

ANTECESSOR  SUCESSOR 

 55  

 67  

 89  

 29  

 

 

 


