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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E EXPERIMENTAIS 

 

MATEMÁTICA – 5º ANO                                                                                       ANO LETIVO 2020/2021 

1.º PERÍODO 

CONSOLIDAÇÃO 4.º ANO 

Domínio: Números e Operações 4 

Subdomínio: Números naturais  

Objetivo geral:  
1) Efetuar divisões inteiras. 

2) Resolver problemas. 

Abordar: 
• Efetuar divisões inteiras utilizando o algoritmo. 
• Resolver problemas de vários passos envolvendo números naturais e as quatro operações. 

Aprendizagens essenciais: 
• Comparar e ordenar números naturais, realizar estimativas do resultado de operações e avaliar a 
sua razoabilidade.  
• Reconhecer relações numéricas e propriedades das operações e utilizá-las em situações de cálculo.  
• Reconhecer e memorizar factos básicos da multiplicação e da divisão. 
 
Resolução de problemas/raciocínio matemático/comunicação matemática: 
• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas com números racionais não negativos, em contextos matemáticos e 
não matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos resultados.  
• Reconhecer regularidades em sequências e em tabelas numéricas, e formular e testar conjeturas.  
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao 
vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social. 
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar 
e na vida em sociedade.  

CONSOLIDAÇÃO 4.º ANO 

Domínio: Números e Operações 4 

Subdomínio: Números racionais não negativos 

Objetivo geral:  
1) Representar números racionais por dízimas.  

Abordar: 
• Multiplicar e dividir um número por 10; 100; 1000; e por 0,1; 0,01 e 0,001. 
• Transformar em dízimas frações equivalentes, frações decimais. 
• Calcular o valor de frações, em número decimal, recorrendo ao algoritmo da divisão, fazendo 
aproximação às décimas, centésimas e milésimas. 
• Calcular divisões e multiplicações, com números decimais, recorrendo ao algoritmo. 

Aprendizagens essenciais: 
• Calcular com números racionais não negativos na representação decimal, recorrendo ao cálculo 
mental e a algoritmos.  
• Representar números racionais não negativos na forma de fração, decimal e percentagem, 
estabelecer relações entre as diferentes representações e utilizá-los em diferentes contextos, 
matemáticos e não matemáticos.  
 
Resolução de problemas/raciocínio matemático/comunicação matemática: 
• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas com números racionais não negativos, em contextos matemáticos e 
não matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos resultados.  
• Reconhecer regularidades em sequências e em tabelas numéricas, e formular e testar conjeturas.  
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao 
vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social. 
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar 
e na vida em sociedade.  
 



CONSOLIDAÇÃO 4.º ANO 

Domínio: Geometria e Medida 4 

Subdomínio: Medida 

Objetivo geral: 

1) Medir comprimentos e áreas. 

2) Medir volumes e capacidades. 

3) Resolver problemas 

Abordar: 

• Distinguir perímetro de área. 

• Relacionar as diferentes unidades de medida de área do sistema métrico e efetuar conversões. 

• Calcular perímetros e áreas de quadrados e retângulos. 

• Distinguir área de volume. 

• Relacionar as diferentes unidades de medida de volume do sistema métrico e efetuar conversões. 

• Calcular o volume de sólidos decomponíveis em unidades cúbicas. 

• Reconhecer a correspondência entre o decímetro cúbico e o litro e relacionar as unidades de medida 

de capacidade com as unidades de medida de volume. 

• Relacionar as diferentes unidades de medida de capacidade do sistema métrico e efetuar 

conversões. 

• Resolver problemas com perímetros e áreas 

Aprendizagens essenciais: 

• Identificar propriedades de figuras planas e de sólidos geométricos e fazer classificações, 
justificando os critérios utilizados.  
• Medir comprimentos, áreas, volumes, capacidades e massas, utilizando e relacionando as unidades 
de medida do SI e fazer estimativas de medidas, em contextos diversos.  
 
Resolução de problemas/raciocínio matemático/comunicação matemática: 
• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas envolvendo grandezas e propriedades das figuras geométricas no 
plano e no espaço, em contextos matemáticos e não matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos resultados.  
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo ao 
vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social.  
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar 
e na vida em sociedade.  

5ºANO 

Domínio: Números e Operações 5 

Subdomínio: Números racionais não negativos 

Objetivo geral:  
1) Efetuar operações com números racionais não negativos (apenas números naturais). 
2) Resolver problemas. 

Abordar: 
• Recordar: conjunto dos números naturais (IN) e dos números inteiros (IN0). 
• Adição, subtração, multiplicação e divisão: termos, leitura e cálculo. 

Não abordar: 
• Propriedade fundamental da subtração. 
• Identidade fundamental da divisão inteira. 

Aprendizagens essenciais: 
• Reconhecer relações numéricas e propriedades dos números e das operações, e utilizá-las em 
diferentes contextos, analisando o efeito das operações sobre os números.  
 
Resolução de problemas/raciocínio matemático/comunicação matemática: 
• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas em contextos matemáticos e não matemáticos e avaliar a 
plausibilidade dos resultados.  
• Compreender e construir explicações e justificações matemáticas, incluindo o recurso a exemplos e contraexemplos.  
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão e rigor, e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social.  
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar 
e na vida em sociedade. 



 

 

Domínio: Álgebra 5 

Subdomínio: Expressões algébricas 

Objetivo geral:  
1) Conhecer e aplicar as propriedades das operações. 

Abordar: 
• Propriedades da adição e multiplicação: sua aplicação para simplificar o cálculo mental. 
• Simplificar e calcular o valor de expressões numéricas. 
• Regras operatórias (conhecer as prioridades). 

Não abordar: 
• Reconhecer as propriedades da adição e multiplicação. 
•  Aplicar as propriedades no preenchimento de espaços/lacunas. 

Aprendizagens essenciais: 
• Usar as propriedades das operações adição e subtração e a prioridade das operações no cálculo do 
valor de expressões numéricas respeitando o significado dos parêntesis, com números racionais não 
negativos.  
• Usar expressões numéricas para representar uma dada situação e compor situações que possam 
ser representadas por uma expressão numérica. 
 
Resolução de problemas/raciocínio matemático/comunicação matemática: 
• Conceber e aplicar estratégias de resolução de problemas envolvendo expressões numéricas, em contextos matemáticos e 
não matemáticos.  
• Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização e de compreender e construir explicações e justificações 
matemáticas e raciocínios lógicos, incluindo o recurso a exemplos e contraexemplos.  
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social.  
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar 
e na vida em sociedade. 

 

Domínio: Números e Operações 5 e Números e Operações 6 

Subdomínio: Números naturais 

Objetivo geral:  
3) Conhecer e aplicar propriedades dos divisores. 
4) Resolver problemas. 
1) Conhecer e aplicar propriedades dos números primos. 

Abordar: 
• Recordar: n.º pares e ímpares, múltiplo, divisor (“é divisível”), critérios de divisibilidade por 2, 5, 10. 
• Critérios de divisibilidade por 3, 9 e 4 (2 critérios). 
• Número primo e número composto (Crivo de Eratóstenes). 
• Decomposição em fatores primos com uso de calculadora. 
• Calcular o mdc (inspeção dos divisores, algoritmo de Euclides). *** 
• Números primos entre si. 
• Divisores comuns a dois números são os divisores do mdc. 
• Ex: mdc (5,45) = 5. 
• Calcular o mmc (inspeção dos múltiplos). *** 
• Ex: mmc (5,45) = 45. 

Não abordar: 
• Propriedades dos divisores (4 propriedades). 
• Relação entre mdc e mmc. 

Aprendizagens essenciais: 
• Identificar números primos e números compostos e decompor um número em fatores primos.  
• Reconhecer múltiplos e divisores de números naturais, dar exemplos e utilizar as noções de mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum na resolução de problemas em contextos matemáticos e não 
matemáticos.  
 
Resolução de problemas/raciocínio matemático/comunicação matemática: 
• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas em contextos matemáticos e não matemáticos e avaliar a 
plausibilidade dos resultados.  
• Compreender e construir explicações e justificações matemáticas, incluindo o recurso a exemplos e contraexemplos.  
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão e rigor, e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  



• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social.  
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar 
e na vida em sociedade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.º PERÍODO 

Domínio: Geometria e Medida 5 

Subdomínio: Propriedades geométricas 

Objetivo geral:  
1) Reconhecer propriedades envolvendo ângulos, paralelismo e perpendicularidade. 
3) Resolver problemas. 
6) Medir ângulos. 
7) Resolver problemas (não abordar). 

Abordar: 
• Recordar: notação de reta, semirreta e segmento de reta; posição relativa de duas retas no plano; 
ângulo (vértice, semirretas, notação, classificação – nulo, agudo, reto, obtuso, raso, giro); ângulos 
adjacentes; ângulos verticalmente opostos; ângulos geometricamente iguais. 
• Noção e verificar que dois ângulos são geometricamente iguais com régua e transferidor. 
• Construir e medir ângulos com régua e transferidor. 
• Noção e construção de bissetriz de um ângulo. 
• Relações entre dois ângulos: ângulos complementares, suplementares, verticalmente opostos, 
adjacentes, ângulos internos, ângulos externos, ângulos alternos internos, ângulos alternos externos. 

Não abordar: 
• Demonstrações/construções geométricas: ângulos geometricamente iguais, transporte de ângulos, 
soma de ângulos, ângulo igual à soma de dois ângulos dados. 
• Medida de amplitude de ângulos (parte de um ângulo – ex: ½ do ângulo AOB). 
• Conversão, adição e subtração de medidas de amplitudes de ângulos. 
• Construir retas paralelas. 
• Relações entre dois ângulos: ângulos correspondentes. 
• Semirretas diretamente e inversamente paralelas. 
• Ângulos de lados paralelos e de lados perpendiculares. 
• Construção de segmentos de reta paralelos. 

Aprendizagens essenciais: 
• Descrever figuras no plano e no espaço com base nas suas propriedades e nas relações entre os 
seus elementos e fazer classificações explicitando os critérios utilizados.  
• Exprimir a amplitude de um ângulo em graus e identificar ângulos complementares, suplementares, 
adjacentes, alternos internos e verticalmente opostos.  
 
Resolução de problemas/raciocínio matemático/comunicação matemática: 
• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas usando ideias geométricas, em contextos matemáticos e não 
matemáticos e avaliando a plausibilidade dos resultados.  
• Desenvolver a capacidade de visualização e construir explicações e justificações matemáticas e raciocínios lógicos, incluindo 
o recurso a exemplos e contraexemplos.  
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão e rigor, e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social.  
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar 
e na vida em sociedade. 

 

Domínio: Números e Operações 5 

Subdomínio: Números racionais não negativos 

Objetivo geral:  
1) Efetuar operações com números racionais não negativos. 
2) Resolver problemas. 

Abordar: 
• Recordar: noção de fração – parte de um todo, fração como um quociente, noção de número 
racional, termos – numerador e denominador, leitura, representação gráfica, frações que representam 
números inteiros e números não inteiros ou fracionários. 
• Noção de fração decimal. 
• Calcular o valor decimal de frações e vice-versa (ex: ½, ¼, 1/5, 1/8, 1/10). 
• Verificar se as frações representam números >, = e < que um. 
• Noção de fração própria e fração imprópria. 
• Noção de numeral misto: representar por uma fração e vice-versa. 
• Fazer arredondamentos. 
• Percentagens: noção, transformar em fração decimal e encontrar o valor decimal. 
• Encontrar frações equivalentes. 
• Simplificar frações: encontrar a fração irredutível.  



• Comparação e ordenação de números racionais: com numeradores iguais, com denominadores 
iguais, encontrando frações equivalentes e através da redução á dízima). 
• Calcular adições e subtrações com números racionais, com denominadores iguais e diferentes. 

Não abordar: 
• Valores aproximados. 
• Noção de razão. 
• Encontrar a fração irredutível calculando o mdc. 
• Calcular adições e subtrações de numerais mistos. 
• Calcular multiplicações e divisões com números racionais. 
• Encontrar o inverso de um número racional. 

Aprendizagens essenciais: 
• Representar números racionais não negativos na forma de fração, decimal e percentagem, e 
estabelecer relações entre as diferentes representações, incluindo o numeral misto.  
• Comparar e ordenar números racionais não negativos, em contextos diversos, com e sem recurso à 
reta numérica.  
• Reconhecer relações numéricas e propriedades dos números e das operações, e utilizá-las em 
diferentes contextos, analisando o efeito das operações sobre os números.  
• Adicionar e subtrair números racionais não negativos nas diversas representações, recorrendo ao 
cálculo mental e a algoritmos, e fazer estimativas plausíveis. 
 
Resolução de problemas/raciocínio matemático/comunicação matemática: 
• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas em contextos matemáticos e não matemáticos e avaliar a 
plausibilidade dos resultados.  
• Compreender e construir explicações e justificações matemáticas, incluindo o recurso a exemplos e contraexemplos.  
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão e rigor, e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social.  
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar 
e na vida em sociedade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.º PERÍODO 

Domínio: Álgebra 5 

Subdomínio: Expressões algébricas 

Objetivo geral:  
1) Conhecer e aplicar as propriedades das operações. 

Abordar: 
• Simplificar e calcular o valor de expressões numéricas. 
• Regras operatórias (conhecer as prioridades). 

Não abordar: 
• Simplificação de produtos (lei do corte). 
• Calcular o inverso do produto e do quociente. 

Aprendizagens essenciais: 
• Usar as propriedades das operações adição e subtração e a prioridade das operações no cálculo do 
valor de expressões numéricas respeitando o significado dos parêntesis, com números racionais não 
negativos.  
• Usar expressões numéricas para representar uma dada situação e compor situações que possam 
ser representadas por uma expressão numérica. 
 
Resolução de problemas/raciocínio matemático/comunicação matemática: 
• Conceber e aplicar estratégias de resolução de problemas envolvendo expressões numéricas, em contextos matemáticos e 
não matemáticos.  
• Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização e de compreender e construir explicações e justificações 
matemáticas e raciocínios lógicos, incluindo o recurso a exemplos e contraexemplos.  
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social.  
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar 
e na vida em sociedade. 

 

Domínio: Organização e Tratamento de Dados 5 

Subdomínio: Representação e tratamento de dados 

Objetivo geral:  
1) Organizar e representar dados. 
2) Tratar conjuntos de dados. 
3) Resolver problemas. 

Abordar: 
• Recordar e analisar: pictograma, diagrama de caule-e-folhas, gráfico de barras. 
• Recordar a noção de: coordenadas, moda, máximo, mínimo, amplitude, frequência absoluta e 
frequências relativas. 
• Construir tabelas de frequências absolutas e relativas. 
• Construir diagramas de caule-e-folhas. 
• Interpretar, construir e identificar principais características dos gráficos de barras. 
• Identificar medidas estatísticas: moda, amplitude. 
• Distinguir variável qualitativa de variável quantitativa. 

Não abordar: 
• Identificar elementos do referencial cartesiano. 
• Construir um gráfico cartesiano/gráfico de pontos. 
• Construir gráficos de linhas e gráficos circulares. 
• Distinguir variável discreta de variável contínua. 
• Calcular a média aritmética. 

Aprendizagens essenciais: 
• Distinguir os vários tipos de variáveis: qualitativa e quantitativa.  
• Recolher, organizar e representar dados recorrendo a tabelas de frequência absoluta e relativa, 
diagramas de caule e folhas e gráficos de barras e interpretar a informação representada.  
 
Resolução de problemas/raciocínio matemático/comunicação matemática: 
• Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em contextos familiares variados e utilizar medidas 
estatística (moda e amplitude) para os interpretar e tomar decisões.  
• Exprimir, oralmente e por escrito, raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem própria da estatística, 
baseando-se nos dados recolhidos e tratados.  
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolver persistência, autonomia em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar e na vida 



em sociedade.  
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social.  

 

Domínio: Geometria e Medida 5 

Subdomínio: Propriedades geométricas 

Objetivo geral:  
2) Reconhecer propriedades de triângulos e paralelogramos. 
3) Resolver problemas. 

Abordar: 
• Recordar: noção de polígono (parte interna, parte externa, fronteira, ângulo interno, lado, vértice), 
linha poligonal e não poligonal, classificação de polígonos, polígonos geometricamente iguais, 
perímetro de um polígono, polígonos regulares. 
• Reconhecer elementos e propriedades dos polígonos: distinguir ângulos internos e externos de um 
polígono. 
• Reconhecer as classificações dos triângulos quanto ao comprimento dos seus lados e quanto à 
amplitude dos seus ângulos. 
• Designar os lados do triângulo retângulo: catetos e hipotenusa. 
• Reconhecer as propriedades dos triângulos: relação entre os lados e os ângulos, relações entre 
ângulos (soma dos ângulos internos), relação entre os seus lados (desigualdade triangular). 
• Construção de triângulos (3 tipos) de acordo com os critérios de igualdade de triângulos (LLL, LAL, 
ALA). 
• Reconhecer as propriedades dos paralelogramos. 

Não abordar: 
• Relações entre lados e ângulos de triângulos iguais. 

Aprendizagens essenciais: 
• Descrever figuras no plano e no espaço com base nas suas propriedades e nas relações entre os 
seus elementos e fazer classificações explicitando os critérios utilizados.  
• Exprimir a amplitude de um ângulo em graus e identificar ângulos complementares, suplementares, 
adjacentes, alternos internos e verticalmente opostos.  
• Utilizar os critérios de igualdade de triângulos na sua construção e na resolução de problemas em 
contextos matemáticos e não matemáticos.  
• Reconhecer casos de possibilidade de construção de triângulos e construir triângulos a partir de 
elementos dados (amplitude de ângulos, comprimento de lados).  
 
Resolução de problemas/raciocínio matemático/comunicação matemática: 
• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas usando ideias geométricas, em contextos matemáticos e não 
matemáticos e avaliando a plausibilidade dos resultados.  
• Desenvolver a capacidade de visualização e construir explicações e justificações matemáticas e raciocínios lógicos, incluindo 
o recurso a exemplos e contraexemplos.  
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão e rigor, e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social.  
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar 
e na vida em sociedade. 

 

Domínio: Geometria e Medida 5 

Subdomínio: Medida 

Objetivo geral:  
4) Medir áreas de figuras planas. 
5) Resolver problemas. 

Abordar: 
• Recordar: noção de perímetro, unidades de medida de comprimento, distinguir perímetro de área, 
noção de área (usar o caso concreto de contar as quadriculas), unidades de medida de área, figuras 
equivalentes. 
• Calcular a área de retângulos e quadrados. 
• Calcular área de paralelogramos e triângulos.  

Não abordar: 
• Distância de um ponto a uma reta (pé da perpendicular) e entre retas paralelas. 
 
 
 



Aprendizagens essenciais: 
• Descrever figuras no plano e no espaço com base nas suas propriedades e nas relações entre os 
seus elementos e fazer classificações explicitando os critérios utilizados.  
• Exprimir a amplitude de um ângulo em graus e identificar ângulos complementares, suplementares, 
adjacentes, alternos internos e verticalmente opostos.  
• Reconhecer o significado de fórmulas para o cálculo de perímetros e áreas de paralelogramos e 
triângulos, e usá-las na resolução de problemas em contextos matemáticos e não matemáticos.  
• Calcular perímetros e áreas de polígonos, por enquadramento ou por decomposição e composição 
de figuras planas. 
 
Resolução de problemas/raciocínio matemático/comunicação matemática: 
• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas usando ideias geométricas, em contextos matemáticos e não 
matemáticos e avaliando a plausibilidade dos resultados.  
• Desenvolver a capacidade de visualização e construir explicações e justificações matemáticas e raciocínios lógicos, incluindo 
o recurso a exemplos e contraexemplos.  
• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, com precisão e rigor, e justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  
• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da 
atividade humana e social.  
• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio trabalho e 
regular a sua aprendizagem.  
• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no seu percurso escolar 
e na vida em sociedade. 
 
***O grupo disciplinar decidiu transitar: 
1) o conteúdo “decomposição em fatores primos”, pertencente ao subdomínio dos Números Naturais do 
1.º período, para o 6.º ano, apesar de atualmente constarem das Aprendizagens Essenciais de 5.º ano.  
Este conteúdo será associando ao subdomínio “Potências de expoente natural”, já que estão 
relacionados. Esta decisão resulta do facto do grupo considerar que não faz sentido separar estes 
conteúdos tão interligados. Além disso no ano letivo anterior houve turmas que não o abordaram.  
2) o subdomínio “Sólidos Geométricos” para o 6.º ano, associando-o ao subdomínio “Medida” (medir 
volumes de sólidos), apesar de atualmente constarem das Aprendizagens Essenciais de 5.º ano. Esta 
decisão considerou a sobrecarga do programa de 5.º ano, e como é um pré-requisito para o cálculo de 
volumes, faz todo o sentido evitar a repetição do assunto nos dois anos de escolaridade. 


