
 
 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E EXPERIMENTAIS 

 
MATEMÁTICA – 6.º ANO ANO LETIVO 2020/2021 

 

1.º PERÍODO 

CONSOLIDAÇÃO DO 5º ANO 

Domínio: Geometria e Medida 5 

Subdomínio: Propriedades geométricas 

Objetivo geral:  
1) Reconhecer propriedades de triângulos e paralelogramos. 
2) 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 conc lusões, 
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 DO 5º ANO 

Domínio: Geometria e Medida 5 

Subdomínio: Medida 

Objetivo geral:  
- Medir áreas de figuras planas. 
- 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. 
 
Não abordar: 
• Distância de um ponto a uma reta (pé da perpendicular) e entre retas paralelas. 



6º ANO 

Domínio: Álgebra 6 

Subdomínio: Potências de base e expoente natural 

Objetivo geral: 
1) Efetuar operações com potências. 
2) Resolver problemas. 

Abordar: 
• Recordar: simplificar e calcular o valor de expressões numéricas com números racionais não negativos 
e regras operatórias (conhecer as prioridades). 
• Noção de potência: identificar o expoente (n.º natural), identificar a base (n.º naturais e racionais não 
negativo), potência como um produto de fatores iguais, leitura, calcular valor, comparação de potências, 
potência de expoente 1. 
• Calcular e aplicar as regras operatórias na multiplicação de potências. 

• Calcular potência de potência. 
• Calcular e aplicar as regras operatórias na divisão de potências. 
• Simplificar e calcular o valor de expressões numéricas com potências. 
• Aplicar as regras operatórias (conhecer as prioridades). 

Não abordar: 
• Resolução de problemas complexos recorrendo a expressões numéricas com potências. 

Aprendizagens essenciais: 
• Usar as propriedades das operações (adição, subtração, multiplicação, divisão), as regras da 
potenciação 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. 
• Reconhecer uma potência de expoente natural como um produto de fatores iguais e calcular potências 
de base racional não negativa e expoente natural. 

 
Resolução de problemas/raciocínio matemático/comunicação matemática: 
• 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. 

 

***Com as AE este subdomínio passou para o 5.º ano. O grupo disciplinar decidiu associar este 
subdomínio às “Potências de expoente natural” já que estão relacionados. 

 

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: múltiplo, divisor (“é divisível”); critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 9 e 10; números primos 
entre si 
• Distinção entre número primo e número composto (Crivo de Eratóstenes).*** 

• Decompor um número em fatores primos, com uso de calculadora.*** 
• Calcular o mdc (inspeção dos divisores, algoritmo de Euclides, decomposição em fatores primos).*** 
• Aplicar a decomposição em factores primos para encontrar divisores de um número.*** 
• Calcular o mmc (inspeção dos múltiplos, decomposição em fatores primos).*** 



Não abordar: 
• Teorema fundamental da Aritmética. 
• Aplicar a decomposição em fatores primos para simplificar frações.*** 
• 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. 
• Reconhecer relações numéricas e propriedades dos números e das operações, e utilizá-las em diferentes contextos, 
analisando o efeito das operações sobre os números. 
• Reconhecer uma potência de expoente natural como um produto de fatores iguais e calcular potências de base racional não 
negativa e expoente natural. 

 

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 6 

Subdomínio: Isometrias no plano 

Objetivo geral: 
9) Construir e reconhecer propriedades de isometrias do plano. 
10) Resolver problemas. 

Abordar: 
• Recordar: posição relativa de duas retas no plano, classificação de ângulos, bissetriz de um ângulo. 
• Noção de isometria. 
• Identificar o ponto médio de um segmento de reta. 
• Reflexão axial: noção, reconhecer e construção de imagens de figuras. 
• Simetria de reflexão axial: identificar e traçar eixos de simetria. 
• Bissetriz de um ângulo como um eixo de simetria de reflexão axial. 

• Rotação: noção, reconhecer e construção de imagens de figuras. 
• Simetria de rotação: identificar e traçar eixos de simetria. 

Não abordar: 
• Reflexão central: noção, suas propriedades e construção de imagens de figuras. 
• Traçar o ponto médio de um segmento de reta. 
• Identificar e traçar a mediatriz de um segmento de reta. 
• Reflexão axial: suas propriedades. 
• Rotação: suas propriedades 

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. 
• Identificar e construir o transformado de uma dada figura através de isometrias (reflexão axial e 
rotação) e reconhecer simetrias de rotação e de reflexão em figuras, em contextos matemáticos e não 
matemáticos, prevendo e descrevendo os resultados obtidos. 

 
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: Álgebra 6 

Subdomínio: Sequências e regularidades 

Objetivo geral: 
3) Resolver problemas. 

Abordar: 
• Recordar: determinar um termo dada a lei de formação, determinar uma lei de formação compatível 
dada uma sequência. 
• Determinar termos, de sequências numéricas ou geométricas, definidas por uma expressão geradora 
ou pela lei de formação que permita obter um termo a partir dos anteriores (ex: preencher lacunas, pedir 
o 5.º termo, pedir o termo seguinte, …). 
• Distinguir termo de ordem do termo. 
• Determinar expressões geradoras e leis de formação através de linguagem natural ou simbólica. 

Não abordar: 
• Determinar expressões geradoras complexas. 



Aprendizagens essenciais: 
• Determinar uma lei de formação de uma sequência numérica ou não numérica e uma expressão 
algébrica que represente uma sequência numérica em que a diferença entre termos consecutivos é 
constante. 

 
Resolução de problemas/raciocínio matemático/comunicação matemática: 
• Conceber e aplicar estratégias de resolução de problemas envolvendo regularidades, sequências ou proporcionalidade direta, 
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. 

 

Domínio: Álgebra 6 

Subdomínio: Proporcionalidade direta 

Objetivo geral: 
4) Relacionar grandezas diretamente proporcionais. 
5) Resolver problemas. 

Abordar: 
• Recordar: noção de razão, de percentagem, de frações equivalentes e simplificação de frações. 
• Verificar se duas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, se há proporcionalidade direta. 
• Calcular e identificar a constante de proporcionalidade. 
• Noção de razão, identificação dos termos e sua leitura. 
• Distinguir razão (pode ter um número decimal nos termos; é representada sempre através dos menores 
termos possíveis) de fração. 
• Noção de proporção, identificação dos termos, sua leitura e aplicação da propriedade fundamental das 
proporções. 
• Aplicação da regra de três simples. 
• Noção de escala, diferentes tipos de representação (numérica e gráfica). 
• Resolução de problemas. 

Não abordar: 
• Situações problemáticas complexas. 

Aprendizagens essenciais: 
• Reconhecer os significados de razão e proporção e usá-las para resolver problemas. 
• Reconhecer situações de proporcionalidade direta num enunciado verbal ou numa tabela e indicar 
uma das constantes de proporcionalidade, explicando o seu significado dado o contexto. 

 
Resolução de problemas/raciocínio matemático/comunicação matemática: 
• Conceber e aplicar estratégias de resolução de problemas envolvendo regularidades, sequências ou proporcionalidade direta, 
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. 



 

Domínio: Geometria e Medida 6 

Subdomínio: Figuras geométricas planas 

Objetivo geral: 
1) Relacionar circunferências com ângulos, retas e polígonos. 
7) Medir o perímetro e a área de polígonos regulares e de círculos. 

Abordar: 
• Recordar: noção de perímetro, de área, distinção entre perímetro e área e respetivas unidade de 
medida, noção de polígono regular. 
• Identificar os elementos da circunferência: centro, raio, diâmetro, corda, circunferência e círculo. 

• Distinguir bem circunferência de círculo. 
• Traçar e identificar um ângulo ao centro. 
• Designar setor circular. 
• Traçar e identificar uma reta tangente a uma circunferência e um segmento de reta tangente a uma 
circunferência. 
• Identificar e distinguir polígonos inscritos de circunscritos. 
• Traçar e identificar os apótemas num polígono regular inscrito numa circunferência. 
• Identificar e calcular o perímetro de um círculo. 
• Realizar experiências que sugiram que o Π é uma constante de proporcionalidade igual a 3,1416. 
• Calcular a área de qualquer polígono regular, utilizando o apótema. 
• Calcular a área de um círculo. 

Não abordar: 
• Situações problemáticas complexas. 

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. 
• Calcular perímetros e áreas de figuras planas, incluindo o círculo, recorrendo a fórmulas, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.º PERÍODO 

***O grupo disciplinar decidiu transitar 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. 

 

Domínio: Geometria e Medida 6 

Subdomínio: Sólidos geométricos 

Objetivo geral: 
2) Identificar sólidos geométricos. 
3) Reconhecer propriedades dos sólidos geométricos. 
4) Resolver problemas. 

Abordar: 
• Recordar: distinguir poliedros de não poliedros, identificar os elementos de um poliedro (faces, arestas, 
vértices), classificação de sólidos. 
• Distinguir entre os poliedros os prismas e as pirâmides. 
• Distinguir entre os não poliedros os cilindros, os cones e as esferas e verificar as suas propriedades. 
• Noção de prisma, suas propriedades e sua classificação, prisma regular, prismas retos e oblíquos. 

• Desenhar prismas. 
• Distinguir entre paralelepípedo retângulo, cubo e prisma quadrangular. 
• Relação entre o número de faces, arestas e de vértices com a base, num prisma. 
• Noção de pirâmide, suas propriedades e sua classificação, prisma regular, prismas retos e oblíquos. 
• Relação entre o número de faces, arestas e de vértices com a base, numa pirâmide. 
• desenhar pirâmides. 
• Resolver problemas com a relação de Euler. 
• Identificar e desenhar a planificação de sólidos. 

Não abordar: 
• Distinguir entre poliedros convexos e côncavos. 

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. 
• Identificar e desenhar planificações de sólidos geométricos e reconhecer um sólido a partir da sua 
planificação. 

 
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 6 

Subdomínio: Medida 

Objetivo geral: 
5) Medir volumes de sólidos. 
6) Resolver problemas. 

Abordar: 
• Recordar: unidades de medida de volume e de capacidade, noção de área, distinguir perímetro de 
área, fórmulas para calcular áreas de quadrados, retângulos, paralelogramos e triângulos. 
• Distinguir área de volume. 
• Calcular o volume, aplicando as respetivas fórmulas, do volume de paralelepípedos retângulos, do 
cubo, de prismas retos, e do cilindro reto. 
• Resolver problemas simples de cálculo de volumes de sólidos. 

Não abordar: 
• Situações problemáticas complexas. 

Aprendizagens essenciais: 
• Reconhecer o significado de fórmulas para o cálculo de volumes de sólidos (prismas retos e cilindros) 
e usá-las 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 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: Organização e Tratamento de Dados 6 

Subdomínio: Representação e tratamento de dados 

Objetivo geral: 
1) Organizar e representar dados. 
2) Resolver problemas. 

Abordar: 
• Recordar e analisar: pictograma, diagrama de caule-e-folhas, gráfico de barras, tabelas de frequências 
absolutas e relativas, gráficos de barras. 
• Recordar a noção de: moda, máximo, mínimo, amplitude, frequência absoluta, frequências relativas, 
variável qualitativa e variável quantitativa. 
• Distinguir variável discreta de variável contínua e variável qualitativa de quantitativa. 
• Interpretar, construir e identificar dados em tabelas de frequências absolutas e relativas, diagramas de 
caule-e-folhas e gráficos de barras. 
• Interpretar gráficos de linhas e gráficos circulares. 
• Construir gráficos de linhas e gráficos circulares simples. 
• Calcular a média aritmética em situações simples (ex: a média dos testes). 
• Identificar e distinguir as medidas estatísticas: moda, amplitude e média. 

Não abordar: 
• Distinguir população de amostra. 
• Identificar a dimensão da amostra. 
• Cálculo da média em situações problemáticas complexas. 

Aprendizagens essenciais: 
• Distinguir os vários tipos de variáveis: qualitativa, quantitativa discreta e contínua. 
• Recolher, organizar e representar dados recorrendo a tabelas de frequência absoluta e relativa, 
diagramas de caule e folhas e gráficos de barras, de linhas e circulares, 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 (média, moda e amplitude) para os interpretar e tomar decisões. 
• Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem própria da estatística, baseando-se nos dados 
recolhidos e tratados. 



• 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 racionais não negativos. Números racionais 

Objetivo geral: 
1) Efetuar operações com números racionais não negativos. 
2) Resolver problemas. 
2) Representar e comparar números positivos e negativos. 
3) Adicionar números racionais. 
4) Subtrair números racionais. 

Abordar: 
• Recordar: 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, fração decimal, fração própria e fração imprópria, numeral misto, frações equivalentes, 
fração irredutível, e comparação e ordenação de números racionais. 
• Calcular adições e subtrações com números racionais, com denominadores iguais e diferentes. 
• Calcular multiplicações e divisões com números racionais. 
• Encontrar o inverso de um número racional. 
• Identificar o simétrico de um número racional. 
• Identificar o valor absoluto (ou módulo) de um número racional. 
• Comparar e ordenar números racionais, por exemplo recorrendo à reta numérica. 
• Calcular adições de números racionais (com sinais iguais e diferentes). 
• Calcular subtrações de números racionais (com sinais iguais e diferentes). 

Não abordar: 
• Calcular adições e subtrações de numerais mistos. 
• Operações com números inversos de números racionais positivos. 
• Reconhecer as propriedades da adição de números racionais. 
• Reconhecer as propriedades da subtração de números racionais. 

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 inteiros, 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, subtrair, multiplicar e dividir números racionais não negativos, recorrendo ao cálculo mental 
e a algoritmos, e fazer estimativas plausíveis. 
• Adicionar e subtrair números inteiros 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. 

 


