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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 
 
 
 

Prezadas Professoras e Prezados Professores,  
 
 
O presente documento intitulado “Orientador Curricular” nasce da urgente necessidade de reorientar 

e ressignificar as aprendizagens dos estudantes e o planejamento curricular das e dos docentes da rede 
municipal ensino fundamental face às dificuldades ocasionadas pela pandemia do Coronovírus, pois em razão 
das ações de contenção a disseminação do vírus as aulas presencias foram totalmente suspensas durante um 
longo período, aulas remotas, mediadas ou não por tecnologias digitais de comunicação e informação, foram 
postas na ordem do dia, as interações e o tempo pedagógico do professor com o estudante sofreram deléveis 
impactos e prejuízos e, lamentavelmente, mais desigualdades escolares foram evidenciadas, especialmente no 
que se refere ao direito de aprendizagem e desenvolvimento de cada um dos estudantes, evidenciados a partir 
das competências e os objetivos de aprendizagem. Por isso, elaboramos este documento de priorização das 
habilidades essenciais da BNCC. 
 

A possibilidade de priorização das habilidades essenciais da BNCC está prevista nos normativos da 
educação desde a edição do Parecer CNE/CP nº 5/2020 e ratificado pelo Parecer CNE/CP nº 19/2020, se trata 
de modo criterioso definir quais os objetivos de aprendizagem devem ser priorizados e inseridos no currículo 
em curso e com estrita atenção para o que não foi cumprido no ano anterior, dando ênfase no ensino híbrido e 
o aprendizado com base em competências de acordo com as indicações da BNCC, conforme definição do 
Conselho Nacional de Educação. 

 
O presente documento foi elaborado à luz dos Mapas Focais da Plataforma Reúna e dos documentos 

de priorização curricular dos Estados de São Paulo e Pernambuco e servirá como norteador curricular, 
referência para os professores e ponto de partida para o planejamento. É primordial entender que ele é um 
documento emergencial e transitório que guiará nossas escolhas pedagógicas em 2021 e 2022. 

 
Para a elaboração deste documento, a participação docente foi fundamental. Criamos uma ação 

conjunta com todas/os as/ os professoras/es da rede municipal, nos horários de trabalho pedagógico coletivo  
(HTPC) refletindo sobre os seguintes pontos: a classificação, de cada habilidade da BNCC, proposta pela 
plataforma Reúna; a adequação dessas habilidades a cada um dos níveis sugeridos pela plataforma (AF, EF e 
AC); a clareza e adequação do objeto de conhecimento; a ausência ou não de alguma habilidade nas categorias 
sugeridas; a pertinência dos comentários. Os comentários das habilidades, presentes no documento, foram 
retirados não só da Plataforma Reúna, como também da BNCC comentada e acrescidos de observações dos 
nossos professores. 

Após estudo realizado nas escolas uma comissão de professoras/es separados por componente 
curricular foi criada para compilar os dados elaborados pelas escolas, alinhar os documentos e validar a 
intencionalidade pedagógica das escolhas feitas na rede municipal de ensino. 

As planilhas com as habilidades essenciais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) indicam quais 
aprendizagens  são Focais (AF), quais são complementares (AC) e quais são consideradas expectativas de 
fluência (EF). Entendamos o que elas representam: 

Aprendizagens focais (AF): são as aprendizagens relevantes para a vida de hoje, inegociáveis e 
essenciais para aprender e avançar em um componente ou nos componentes da área, não só no ano vigente. 
São aquelas sobre as quais as disciplinas se fundam. Interdisciplinares e integradoras, relaciona-se com 
habilidades de outras disciplinas e anos anteriores ou posteriores. Influenciam mais fortemente o 
desenvolvimento das competências gerais, de áreas e/ou específicas. 
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Aprendizagens complementares (AC): são aprendizagens que complementam ou podem ser 
desenvolvidas junto às aprendizagens focais, para atender possibilidades de fazer indivíduos ou grupos 
avançarem por já terem conquistado as aprendizagens focais. 

Expectativa de fluência (EF): presentes apenas nos mapas de Língua Portuguesa e Matemática, 
compreendem os conhecimentos que precisam ser mobilizados com fluência ou automaticidade para facilitar 
o desenvolvimento das AFs restantes dentro daquele ano ou dos seguintes.  

 As planilhas de Priorização das Habilidades Essenciais são um caminho para fortalecer as escolhas 
das/os professoras/es nas diferentes instâncias de planejamento. Ao selecionarem as habilidades com 
aprendizagens focais, seus objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e alinharem com os 
materiais didáticos disponíveis na rede, numa análise profícua, garantirão a aprendizagem dos nossos 
estudantes.  

Com efeito, para que nossos alunos possam seguir sua trajetória escolar com sucesso, as aulas 

deverão ser elaboradas a partir dessa matriz de habilidades essenciais, dando prioridade as Aprendizagens  

Focais e de Expectativa de Fluência. A partir da análise das informações do documento orientador e da 

realidade de sua escola e seus estudantes, bem como do resultado das avaliações diagnósticas mais recentes, 

você poderá, prezada professora, prezado professor, planejar ações que favoreçam o processo de ensino e 

aprendizagem garantindo a todos e a cada dos estudantes o desenvolvimento das competências e habilidades 

essenciais da BNCC e, tão importante quanto, garantir equidade na recuperação das aprendizagens e 

superação das defasagens tão profundamente evidenciadas pelas avaliações realizadas pelas escolas 

municipais de ensino fundamental.  

 

 

 

 

Boa leitura. Bom trabalho! 

 

 

 

Secretaria Municipal da Educação 

                                Julho de 2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

6º ANO 

MATEMÁTICA 
UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

CÓDIGO 
CLASSI
FICAÇÃ

O 

TEXTO DA 
HABILIDADE 

HABILIDADES 
RELACIONAD

AS 
COMENTÁRIO 

Números 

Sistema de 
numeração 
decimal: 
características
, 
leitura, escrita 
e comparação 
de números 
naturais e de 
números 
racionais 
representados 
na forma 
decimal. 

EF06MA01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparar, 
ordenar, ler e 
escrever 
números 
naturais e 
números 
racionais cuja 
representação 
decimal é finita, 
fazendo uso da 
reta numérica. 
 
 
 

EF06MA05  
EF06MA12 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretar e produzir 
escritas numéricas 
para representar 
quantidades nos 
campos numéricos 
mencionados na 
habilidade, fazendo 
uso das regras do 
sistema de numeração 
decimal, inclusive 
expandidas para a 
representação dos 
racionais na forma 
decimal.  
 
Sugestão: Capítulo 01. 
Números – 
Matemática: Bianchini, 
v. 6, 2018. 

EF06MA02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconhecer o 
sistema de 
numeração 
decimal, como o 
que prevaleceu 
no mundo 
ocidental, e 
destacar 
semelhanças e 
diferenças com 
outros sistemas, 
de modo a 
sistematizar 
suas principais 
características 
(base, valor 
posicional e 
função do zero), 
utilizando, 
inclusive, a 
composição e 
decomposição 
de números 
naturais e 
números 
racionais em 
sua 
representação 
decimal. 

 

Reconhecer o sistema 
de numeração decimal, 
como o que prevaleceu 
no mundo ocidental, 
sistematizar suas 
principais 
características (base, 
valor posicional e 
função do zero). 
 
Sugestão para 
consulta: Capítulo 01. 
Números – 
Matemática: Bianchini, 
v. 6, 2018. 
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Números 

 
 
 
 
 
Operações 
(adição, 
subtração, 
multiplicação, 
divisão e 
potenciação) 
com números 
naturais. 
 
Divisão 
euclidiana. 
 

 
EF06MA03 

 
AF 

 
Resolver e 
elaborar 
problemas que 
envolvam 
cálculos 
(mentais ou 
escritos, exatos 
ou 
aproximados) 
com números 
naturais, por 
meio de 
estratégias 
variadas, com 
compreensão 
dos processos 
neles 
envolvidos com 
e sem uso de 
calculadora. 
 

 
EF06MA04 
EF06MA06 
EF06MA23  
 

 
Conhecer e valorizar 
formas distintas de 
calcular, bem como 
experiência com a 
resolução de 
problemas utilizando 
estratégias diversas. 
 
Sugestão para 
consulta: Capítulo 02. 
Operações com 
Números Naturais – 
Matemática: Bianchini, 
v. 6, 2018. 
 

 
 
 
 
 
Fluxograma 
para 
determinar a 
paridade de 
um número 
natural. 
 
Múltiplos e 
divisores de 
um número 
natural. 
 
Números 
primos e 
compostos. 

EF06MA04 AC Construir 
algoritmo em 
linguagem 
natural e 
representá-lo 
por fluxograma 
que indique a 
resolução de 
um problema 
simples (por 
exemplo, se um 
número natural 
qualquer é par). 
 

  

EF06MA05 AC Classificar 
números 
naturais em 
primos e 
compostos, 
estabelecer 
relações entre 
números, 
expressas pelos 
termos “é 
múltiplo de”, “é 
divisor de”, “é 
fator de”, e 
estabelecer, por 
meio de 
investigações, 
critérios de 
divisibilidade 
por 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 100 e 
1000. 
 

  

EF06MA06 AC 
 

Resolver e 
elaborar 

  



8 
 

 
 

problemas que 
envolvam as 
ideias de 
múltiplo e de 
divisor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frações: 
significados 
(parte/todo, 
quociente),  
equivalência, 
comparação, 
adição e 
subtração; 
cálculo da 
fração de um 
número 
natural. 
 
 
 

EF06MA07 
 

AF 
 

Compreender, 
comparar e 
ordenar frações 
associadas às 
ideias de partes 
de inteiros e 
resultado de 
divisão, 
identificando 
frações 
equivalentes. 
 
 
 
 
 
 

 Compreender: 

 a fração em suas 
ideias de partes de 
um todo discreto ou 
contínuo; 

 o sentido de 
numerador e 
denominador em 
uma fração,  

 que é possível 
analisar se uma 
escrita fracionária 
representa uma 
quantidade maior, 
menor ou igual a 
outra, expressando 
essa comparação 
tanto verbalmente 
(maior que, menor 
que, igual a diferente 
de) quanto pelo uso 
dos sinais de 
igualdade ou 
desigualdade 
correspondentes às 
expressões verbais 
(<,>, = ou ≠);  

 a identificação de 
duas ou mais frações 
equivalentes como 
escritas fracionárias 
distintas que 
representam a 
mesma quantidade 
de um todo;  

 que a reta numerada 
pode ser útil para a 
compreensão da 
ordem de grandeza 
de um número 
racional expresso na 
forma fracionária. 
 

Capítulo 07. Números 
Racionais na Forma de 
Fração – Matemática: 
Bianchini, v. 6, 2018. 

EF06MA08 AF Reconhecer que 
os números 
racionais 
positivos podem 
ser expressos 
nas formas 

 Essa habilidade está 
relacionada a: 

 associar frações com 
denominador 
múltiplo de 10 e sua 
representação 
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fracionária e 
decimal, 
estabelecer 
relações entre 
essas 
representações, 
passando de 
uma 
representação 
para outra, e 
relacioná-los a 
pontos na reta 
numérica. 

decimal (1/10 = 0,1; 
1/100=0,01);   

 entender que 1/10 e 
0,1 representam a 
mesma parte de um 
inteiro (o mesmo 
valendo para 1/100 e 
0,01; 1/1000 e 
0,001); 

 compreender que 
um número decimal 
pode surgir como 
resultado da divisão 
entre dois números 
naturais; 

 relacionar as 
diferentes 
representações de 
um número racional. 

 
Capítulo 07. Números 
Racionais na Forma de 
Fração – Matemática: 
Bianchini, v. 6, 2018.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

 
Frações: 
significados 
(parte/todo, 
quociente),  
equivalência, 
comparação, 
adição e 
subtração; 
cálculo da 
fração de um 
número 
natural. 
 
 
 

EF06MA09 AC Resolver e 
elaborar 
problemas que 
envolvam o 
cálculo da 
fração de uma 
quantidade e 
cujo resultado 
seja um número 
natural, com e 
sem uso de 
calculadora. 

  

EF06MA10 
 

AF 
 

Resolver e 
elaborar 
problemas que 
envolvam 
adição ou 
subtração com 
números 
racionais 
positivos na 
representação 
fracionária. 
 

EF06MA09 
 

Ampliar o sentido das 
operações com 
números naturais 
agora para os 
fracionários, 
adicionando frações 
com denominadores 
iguais ou diferentes, 
com o uso da ideia de 
frações equivalentes.  
 
Sugestão para 
consulta: Capítulo 08. 
Operações com 
Números Racionais – 
Matemática: Bianchini, 
v. 6, 2018. 
 

Operações 
(adição, 
subtração, 

EF06MA11 
 

AF Resolver e 
elaborar 
problemas com 

 Sugestão para 
consulta: Capítulo 09. 
Números Racionais na 
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multiplicação, 
divisão e 
potenciação) 
com números 
racionais. 
 

números 
racionais 
positivos na 
representação 
decimal, 
envolvendo as 
quatro 
operações 
fundamentais e 
a potenciação, 
por meio de 
estratégias 
diversas, 
utilizando 
estimativas e 
arredondament
os para verificar 
a razoabilidade 
de respostas, 
com e sem uso 
de calculadora. 

Forma Decimal e 
Operações – 
Matemática: Bianchini, 
v. 6, 2018. 
 
 

Aproximação 
de números 
para múltiplos 
de potências 
de 10. 
 

EF06MA12 AC Fazer 
estimativas de 
quantidades e 
aproximar 
números para 
múltiplos da 
potência de 10 
mais próxima.  

  

Cálculo de 
Porcentagens 
por meio de 
estratégias 
diversas, sem 
fazer uso da 
“regra de 
três”. 
 

EF06MA13 
 

AF Resolver e 
elaborar 
problemas que 
envolvam 
porcentagens, 
com base na 
ideia de 
proporcionalida
de, sem fazer 
uso da “regra de 
três”, utilizando 
estratégias 
pessoais, 
cálculo mental e 
calculadora, em 
contextos de 
educação 
financeira, 
entre outros. 

EF06MA15 
 

Associar inicialmente 
10%, 25%, 50%, 75% e 
100% respectivamente 
à décima parte, quarta 
parte, metade, três 
quartos e um inteiro 
para calcular 
porcentagens, suas 
representações e 
significados, incluindo 
a ideia de equivalência, 
que permitirá 
compreender que 10% 
é o mesmo que 10/100 
ou 1/10, que 25% é o 
mesmo que 25/100 ou 
1/4 e assim por diante. 
Para que os cálculos 
sejam realizados 
utilizando estratégias 
pessoais será 
importante a 
compreensão do 
sentido de 1/10 de; 
1/4 de; 1/5 de uma 
quantidade. 
 
Sugestão para 
consulta: Capítulo 09. 
Números Racionais na 
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Forma Decimal e 
Operações – 
Matemática: Bianchini, 
v. 6, 2018. 
 

 
 
 
 
 
 

Álgebra 
 

Propriedades 
da igualdade. 
 

EF06MA14 
 

AF Reconhecer que 
a relação de 
igualdade 
matemática não 
se altera ao 
adicionar, 
subtrair, 
multiplicar ou 
dividir os seus 
dois membros 
por um mesmo 
número e 
utilizar essa 
noção para 
determinar 
valores 
desconhecidos 
na resolução de 
problemas. 
 

 Compreender, 
primeiramente, o 
sentido de 
equivalência (se a + b = 
c + d, então c + d = a + 
b) associado ao sinal 
de igualdade. Partindo 
dessa compreensão, 
por meio de 
investigação e 
observação de 
regularidades, será 
possível compreender 
todas as ações 
previstas na 
habilidade. Exemplo:  
se 2 + 6 = 8, então 2 x 2 
+ 6 x 2 = 8 x 2; (o que 
tinha x 2) se 16 - 6 = 
10, então, (16 - 6) : 5 = 
10 : 5. 
 
Sugestão para 
consulta: Capítulo 05. 
Um Pouco de Álgebra – 
Matemática: Bianchini, 
v. 6, 2018. 

 
 
Problemas 
que tratam da 
partição de 
um todo em 
duas partes 
desiguais, 
envolvendo 
razões entre 
as partes e 
entre uma das 
partes e o 
todo. 
 

EF06MA15 AC Resolver e 
elaborar 
problemas que 
envolvam a 
partilha de uma 
quantidade em 
duas partes 
desiguais, 
envolvendo 
relações 
aditivas e 
multiplicativas, 
bem como a 
razão entre as 
partes e entre 
uma das partes 
e o todo. 
 

  

 
 
 
 
 
 
Geometria 

Plano 
cartesiano: 
associação 
dos vértices 
de um 
polígono a 
pares 
ordenados. 
 

EF06MA16 AC Associar pares 
ordenados de 
números a 
pontos do plano 
cartesiano do 1º 
quadrante, em 
situações como 
a localização 
dos vértices de 
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um polígono. 

Prismas e 
pirâmides: 
planificações e 
relações entre 
seus 
elementos 
(vértices, 
faces e 
arestas). 
 

EF06MA17 
 

AF Quantificar e 
estabelecer 
relações entre o 
número de 
vértices, faces e 
arestas de 
prismas e 
pirâmides, em 
função do seu 
polígono da 
base, para 
resolver 
problemas e 
desenvolver a 
percepção 
espacial. 

 Identificar e contar 
faces, vértices e 
arestas em poliedros, 
bem como reconhecer 
e nomear prismas e 
pirâmides seja em 
objetos físicos ou por 
sua representação por 
desenho. 
 
Sugestão para 
consulta: Capítulo 03. 
Estudando Figuras 
Geométricas – 
Matemática: Bianchini, 
v. 6, 2018. 
Capítulo 10. Polígonos 
e Poliedros – 
Matemática: Bianchini, 
v. 6, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geometria 

Polígonos: 
classificações 
quanto ao 
número de 
vértices, às 
medidas de 
lados e 
ângulos e ao 
paralelismo e 
perpendiculari
smo dos 
lados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EF06MA18 
 

AF Reconhecer, 
nomear e 
comparar 
polígonos, 
considerando 
lados, vértices e 
ângulos, e 
classificá-los em 
regulares e não 
regulares, tanto 
em suas 
representações 
no plano como 
em faces de 
poliedros. 
 

EF06MA16  
EF06MA21 
 

-Diferenciar figuras 
planas em poligonais e 
não poligonais; 
-Reconhecer e nomear 
os polígonos 
associando aos nomes 
a quantidade lados 
e/ou de ângulos; 
- Reconhecer que um 
polígono que tem 
lados e ângulos 
congruentes (de 
mesma medida) são 
chamados de 
regulares. 
 
Sugestão para 
consulta: Capítulo 03. 
Estudando Figuras 
Geométricas – 
Matemática: Bianchini, 
v. 6, 2018. 
 

EF06MA19 
 

AF Identificar 
características 
dos triângulos e 
classificá-los em 
relação às 
medidas dos 
lados e dos 
ângulos. 
 

 Associar que os 
triângulos podem ser 
analisados em relação 
à medida de seus lados 
(equilátero, escaleno e 
isósceles), bem como à 
medida de seus 
ângulos (retângulo, 
acutângulo e 
obtusângulo).  
Sugestão para 
consulta: Capítulo 10. 
Polígonos e Poliedros – 
Matemática: Bianchini, 
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v. 6, 2018. 

EF06MA20 
 

AF 
 
 

Identificar 
características 
dos 
quadriláteros, 
classificá-los em 
relação a lados 
e a ângulos e 
reconhecer a 
inclusão e a 
intersecção de 
classes entre 
eles. 
 

EF06MA22 
EF06MA28 
EF06MA29 
EF06MA34 
 

Separar entre os 
polígonos aqueles que 
têm quatro lados e 
que, por isso, são 
quadriláteros. 
Associar propriedades 
relativas a medidas, 
paralelismo e 
perpendicularismo dos 
lados à determinadas 
características dos 
quadriláteros, valendo 
o mesmo para medidas 
dos ângulos, em 
especial os ângulos 
retos para caracterizar 
os retângulos.  
Reconhecer a inclusão 
e intersecção de 
classes implica 
primeiramente em 
identificar as principais 
características de cada 
quadrilátero, definidos 
por sua essência: 
trapézio é o 
quadrilátero com pelo 
menos um par de lados 
paralelos; 
paralelogramo é o 
quadrilátero com dois 
pares de lados 
paralelos (sendo 
portanto, um tipo 
particular de trapézio), 
retângulo é o 
quadrilátero com dois 
pares de lados 
paralelos e quatro 
ângulos retos (sendo 
um tipo de 
paralelogramo); 
losango o quadrilátero 
com dois pares de 
lados paralelos e de 
mesma medida (sendo 
portanto um tipo 
particular de 
paralelogramo) e que o 
quadrado é um 
quadrilátero com dois 
pares de lados 
paralelos e de mesma 
medida e quatro 
ângulos retos  para 
então, associar que há 
duas classes de 
quadriláteros, os 
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trapézios e os não 
trapézios; que a classe 
dos trapézios inclui os 
que são 
paralelogramos, e que 
nos paralelogramos 
estão os retângulos e 
os losangos, e que o 
quadrado é um 
quadrilátero que é 
losango e retângulo, 
simultaneamente, 
estando portanto, na 
intersecção entre as 
características de 
ambos os 
quadriláteros, 
associando ainda que o 
quadrado é o único 
quadrilátero que se 
encaixa na categoria 
de polígonos regulares. 
 
Sugestão para 
consulta: Capítulo 10. 
Polígonos e Poliedros – 
Matemática: Bianchini, 
v. 6, 2018. 

 
 
 

Geometria 

Construção de 
figuras 
semelhantes: 
ampliação e 
redução de 
figuras planas 
em malhas 
quadriculadas. 
 

EF06MA21 AC Construir 
figuras planas 
semelhantes em 
situações de 
ampliação e de 
redução, com o 
uso de malhas 
quadriculadas, 
plano 
cartesiano ou 
tecnologias 
digitais. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geometria 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construção de 
retas paralelas 
e 
perpendicular
es, fazendo 
uso de réguas, 
esquadros e 
softwares. 
 

EF06MA22 AC Utilizar 
instrumentos, 
como réguas e 
esquadros, ou 
softwares para 
representações 
de retas 
paralelas e 
perpendiculares 
e construção de 
quadriláteros, 
entre outros. 

  

EF06MA23 AC Construir 
algoritmo para 
resolver 
situações passo 
a passo (como 

 Sugestão: Realização 
em aulas presenciais. 
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na construção 
de dobraduras 
ou na indicação 
de 
deslocamento 
de um objeto 
no plano 
segundo pontos 
de referência e 
distâncias 
fornecidas etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandezas 
e medidas 
 

Problemas 
sobre medidas 
envolvendo 
grandezas 
como 
comprimento, 
massa, tempo, 
temperatura, 
área, 
capacidade e 
volume. 
 

EF06MA24 
 

AF Resolver e 
elaborar 
problemas que 
envolvam as 
grandezas 
comprimento, 
massa, litro, 
tempo, 
temperatura, 
área (triângulos 
e retângulos), 
capacidade e 
volume (sólidos 
formados por 
blocos 
retangulares), 
sem uso de 
fórmulas, 
inseridos, 
sempre que 
possível, em 
contextos 
oriundos de 
situações reais 
e/ou 
relacionadas às 
outras áreas do 
conhecimento. 
 
 

 Identificar as 
grandezas, 
compreender o que é, 
medi-las (comparando 
com outra grandeza de 
mesma espécie, 
escolhendo uma 
unidade e expressando 
a medição 
numericamente com a 
identificação da 
unidade utilizada). 
Conhecer as principais 
unidades padrão de 
medida e estabelecer 
relações entre elas, 
incluindo a expressão 
por meio de frações ou 
decimais.  
Reconhecer volume 
como grandeza 
associada a sólidos 
geométricos, para isto 
reconhecer que o 
volume de um corpo é 
a quantidade de 
espaço ocupada por 
esse corpo. 
A medição do volume é 
feita em unidades 
cúbicas (centímetro 
cúbico, metro cúbico), 
por isso, na habilidade, 
está previsto medir 
volumes por meio de 
empilhamento de 
cubos. 
 
Sugestão para 
consulta: Capítulo 11. 
Comprimentos e Áreas 
– Matemática: 
Bianchini, v. 6, 2018. 
Capítulo 12. Outras 
Unidades de Medida – 
Matemática: Bianchini, 
v. 6, 2018. 
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Grandezas 
e medidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandezas 
e medidas 

 
 

Ângulos: 
noção, usos e 
medida. 
 

EF06MA25 
 

AF Reconhecer a 
abertura do 
ângulo como 
grandeza 
associada às 
figuras 
geométricas. 

EF06MA26 
 

Essa habilidade implica 
em reconhecer ângulos 
em polígonos. 
Capítulo 06. Um Pouco 
de Geometria Plana – 
Matemática: Bianchini, 
v. 6, 2018. 

EF06MA26 AC Resolver 
problemas que 
envolvam a 
noção de ângulo 
em diferentes 
contextos e em 
situações reais, 
como ângulo de 
visão. 

  

EF06MA27 AC Determinar 
medidas da 
abertura de 
ângulos, por 
meio de 
transferidor 
e/ou 
tecnologias 
digitais. 

 SUGESTÂO: Acessar 
vídeos que 
demonstram como 
realizar a medição de 
abertura de um ângulo 
utilizando-se o 
transferidor. 

Plantas baixas 
e vistas 
aéreas. 
 

EF06MA28 AC Interpretar, 
descrever e 
desenhar 
plantas baixas 
simples de 
residências e 
vistas aéreas. 

  

Perímetro de 
um quadrado 
como 
grandeza 
proporcional à 
medida do 
lado. 
 

EF06MA29 AC Analisar e 
descrever 
mudanças que 
ocorrem no 
perímetro e na 
área de um 
quadrado ao se 
ampliarem ou 
reduzirem, 
igualmente, as 
medidas de 
seus lados, para 
compreender 
que o perímetro 
é proporcional à 
medida do lado, 
o que não 
ocorre com a 
área. 

  

 
 
 
 
 
 
Probabilid
ade e 
Estatística 

Cálculo de 
probabilidade 
como a razão 
entre o 
número de 
resultados 
favoráveis e o 
total de 
resultados 

EF06MA30 
 

AF Calcular a 
probabilidade 
de um evento 
aleatório, 
expressando-a 
por número 
racional (forma 
fracionária, 
decimal e 

 Implica em reconhecer 
o sentido de 
aleatoriedade de um 
evento, identificar o 
espaço amostral de um 
experimento aleatório 
e realizar o cálculo de 
probabilidade 
associando a ele 
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possíveis em 
um espaço 
amostral 
equiprovável. 
Cálculo de 
probabilidade 
por meio de 
muitas 
repetições de 
um 
experimento 
(frequências 
de ocorrências 
e 
probabilidade 
frequentista). 

percentual) e 
comparar esse 
número com a 
probabilidade 
obtida por meio 
de 
experimentos 
sucessivos. 

formas de 
representação diversas 
na resolução de 
problemas, em 
especial a expressão 
numérica por frações e 
porcentagem. A 
habilidade envolve 
também a ideia de 
fração como razão. 
 
Capítulo 08. Operações 
com Números Naturais 
na Forma de Fração – 
Matemática: Bianchini, 
v. 6, 2018. 
Capítulo 10. Polígonos 
e Poliedros – 
Matemática: Bianchini, 
v. 6, 2018. 

 
 
 
 
 
 
Probabilid
ade e 
Estatística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probabilid
ade e 
Estatística 

Leitura e 
interpretação 
de tabelas e 
gráficos (de 
colunas ou 
barras simples 
ou múltiplas) 
referentes a 
variáveis 
categóricas e 
variáveis 
numéricas. 
 

EF06MA31 AC Identificar as 
variáveis e suas 
frequências e os 
elementos 
constitutivos 
(título, eixos, 
legendas, fontes 
e datas) em 
diferentes tipos 
de gráfico. 

  

EF06MA32 
 

AF Interpretar e 
resolver 
situações que 
envolvam dados 
de pesquisas 
sobre contextos 
ambientais, 
sustentabilidad
e, trânsito, 
consumo 
responsável, 
entre outros, 
apresentadas 
pela mídia em 
tabelas e em 
diferentes tipos 
de gráficos e 
redigir textos 
escritos com o 
objetivo de 
sintetizar 
conclusões. 
 

EF06MA31 
EF06MA33 

 

É possível desenvolver 
com apoio dessa 
habilidade atividades 
que tornem os 
estudantes produtores 
e leitores significativos 
de textos e gráficos. A 
análise, interpretação 
e conclusão a partir de 
dados é uma parte 
importante da 
Estatística Indutiva e 
que complementa os 
procedimentos 
envolvidos nos cálculos 
realizados pela 
Estatística Descritiva. 
Pesquisas em sites de 
referência, 
reportagens provindas 
da mídia tradicional e 
infográficos são bons 
recursos para que o 
estudante diferencie 
fontes confiáveis 
daquelas sem 
procedência. 
Determinar dentre 
informações 
imprecisas ou 
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apresentando erros 
aquelas que são 
verdadeiras também 
contribuem com o 
desenvolvimento do 
senso crítico do 
estudante.  
 
SUGESTÃO:  Explorar 
nas diferentes 
disciplinas. 
 
Ao longo dos capítulos 
do livro. 
Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 11 e 12 – 
Matemática: Bianchini, 
v. 6, 2018. 

Coleta de 
dados, 
organização e 
registro. 
Construção de 
diferentes 
tipos de 
gráficos para 
representá-los 
e 
interpretação 
das 
informações. 

EF06MA33 AC Planejar e 
coletar dados 
de pesquisa 
referente a 
práticas sociais 
escolhidas pelos 
alunos e fazer 
uso de planilhas 
eletrônicas para 
registro, 
representação e 
interpretação 
das 
informações, 
em tabelas, 
vários tipos de 
gráficos e texto. 

 Sugestão: levantar 
junto aos alunos temas 
de seu interesse, isto 
pode proporcionar um 
trabalho mais 
prazeroso e que renda 
mais envolvimento e 
aprendizagem como 
um todo (técnica e 
aprimoramento do 
assunto abordado). 
 

Diferentes 
tipos de 
representação 
de 
informações: 
gráficos e 
fluxogramas. 

EF06MA34 AC Interpretar e 
desenvolver 
fluxogramas 
simples, 
identificando as 
relações entre 
os objetos 
representados 
(por exemplo, 
posição de 
cidades 
considerando as 
estradas que as 
unem, 
hierarquia dos 
funcionários de 
uma empresa  
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

  

 7º ANO 
MATEMÁTICA 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

CÓDIGO 
CLASSIFIC

AÇÃO 
TEXTO DA HABILIDADE 

HABILIDADES 
RELACIONADAS 

COMENTÁRIO 

Números 
 

Múltiplos e 
divisores de um 
número natural. 
 

EF07MA01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolver e 
elaborar 
problemas com 
números naturais, 
envolvendo as 
noções de divisor 
e de múltiplo, 
podendo incluir 
máximo divisor 
comum ou 
mínimo múltiplo 
comum, por meio 
de estratégias 
diversas, sem a 
aplicação de 
algoritmos. 

  

Cálculo de 
porcentagens e 
de acréscimos e 
decréscimos 
simples. 
 

EF07MA02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolver e 
elaborar 
problemas que 
envolvam 
porcentagens, 
como os que 
lidam com 
acréscimos e 
decréscimos 
simples, 
utilizando 
estratégias 
pessoais, cálculo 
mental e 
calculadora, no 
contexto de 
educação 
financeira, entre 
outros. 
 
 
 
 

 

Conhecer os 
conceitos que 
envolvem a 
porcentagem, 
utilizar 
procedimentos 
pessoais, não 
convencionais e 
tecnológicos para 
calculá-la, sem 
regras ou técnicas 
formais, 
compreendendo os 
sentidos de 
acréscimos ou 
decréscimos 
percentuais e como 
utilizá-los nos 
contextos em que 
aparecem 
relacionados a 
diversas utilizações, 
em especial a 
educação 
financeira. 

Sugestão para 
consulta: Capítulo 
09. Razões, 
proporções e 
porcentagem – 
Matemática: 
Bianchini, v. 7, 
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2018. 
 

Números 
inteiros: usos, 
história, 
ordenação, 
associação com 
pontos da reta 
numérica e 
operações. 
 

EF07MA03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparar e 
ordenar números 
inteiros em 
diferentes 
contextos, 
incluindo o 
histórico, associá-
los a pontos da 
reta numérica e 
utilizá-los em 
situações que 
envolvam adição 
e subtração. 
 
 
 
 
 
 

 

Saber marcar 
pontos numa reta 
numérica, 
identificando a 
extensão da reta 
antes do zero, 
associando os 
números inteiros 
negativos com 
situações 
cotidianas, 
conhecendo as 
necessidades 
históricas que 
levaram ao seu 
surgimento, 
incluindo o tempo 
que levaram para 
serem 
reconhecidos como 
números e utilizar 
procedimentos 
diversos, incluindo 
calculadora e 
movimentos na 
reta para 
compreender a 
adição e a 
subtração com 
esses números. 

Sugestão para 
consulta: Capítulo 
01. Números 
inteiros – 
Matemática: 
Bianchini, v. 7, 
2018. 
 

 
 
 
 

Números 
 

Números 
inteiros: usos, 
história, 
ordenação, 
associação com 
pontos da reta 
numérica e 
operações. 
 

EF07MA04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolver e 
elaborar 
problemas que 
envolvam 
operações com 
números inteiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EF07MA01 
EF07MA07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconhecer 
situações de uso 
dos números 
inteiros e aplicar as 
operações neste 
novo campo 
numérico na 
resolução de 
problemas a elas 
relacionados. 
Elaborar uma 
situação problema 
dadas operações 
numéricas também 
é esperado como 
uma forma de 
ampliar 
conhecimento das 
operações com 
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inteiros. 

Sugestão para 
consulta: Capítulo 
01. Números 
inteiros – 
Matemática: 
Bianchini, v. 7, 
2018. 

 

Fração e seus 
significados: 
como parte de 
inteiros, 
resultado da 
divisão, razão e 
operador. 
 

EF07MA05 
 
 
 

AC 
 
 
 

Resolver um 
mesmo problema 
utilizando 
diferentes 
algoritmos. 
 

  

EF07MA06 
 
 
 
 
 

AC 
 
 
 
 
 

Reconhecer que 
as resoluções de 
um grupo de 
problemas que 
têm a mesma 
estrutura pode 
ser obtidas 
utilizando os 
mesmos 
procedimentos. 

  

EF07MA07 
 
 
 
 

AC 
 
 
 
 

Representar por 
meio de um 
fluxograma os 
passos utilizados 
para resolver um 
grupo de 
problemas. 

  

EF07MA08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparar e 
ordenar frações 
associadas às 
ideias de partes 
de inteiros, 
resultado da 
divisão, razão e 
operador. 
 
 
 
 

EF07MA33 
EF07MA09 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecer as formas 
de representar 
frações, seus 
significados (3/4 
entendido como 
3:4, três de cada 4 
e ¾ de uma 
quantidade), 
analisar sua ordem 
de grandeza e 
compará-las 
compreendendo as 
quantidades que 
elas representam 
de um todo. 

Sugestão para 
consulta: Capítulo 
02. Números 
Racionais – 
Matemática: 
Bianchini, v. 7, 
2018. 

 
 
 
 

Fração e seus 
significados: 
como parte de 
inteiros, 

EF07MA09 AC Utilizar, na 
resolução de 
problemas, a 
associação entre 
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Números 
 

resultado da 
divisão, razão e 
operador. 
 

razão e fração, 
como a fração 2/3 
para expressar a 
razão de duas 
partes de uma 
grandeza para 
três partes da 
mesma ou três 
partes de outra 
grandeza. 
 

Números 
racionais na 
representação 
fracionária e na 
decimal: usos, 
ordenação e 
associação com 
pontos da reta 
numérica e 
operações. 
 

EF07MA10 
 

AF Comparar e 
ordenar números 
racionais em 
diferentes 
contextos e 
associá-los a 
pontos da reta 
numérica. 

 Reconhecer 
números racionais 
na forma 
fracionária e 
decimal, 
desenvolver 
estratégias para 
comparar sua 
ordem de grandeza 
e representa-los 
geometricamente 
como pontos 
associados a uma 
reta numérica. 

Sugestão para 
consulta: Capítulo 
02. Números 
racionais – 
Matemática: 
Bianchini, v. 7, 
2018. 

 

EF07MA11 AC Compreender e 
utilizar a 
multiplicação e a 
divisão de 
números 
racionais, a 
relação entre elas 
e suas 
propriedades 
operatórias. 

 Compreender e 
utilizar diferentes 
estratégias para 
calcular 
multiplicação e 
divisão entre 
racionais na forma 
fracionária e 
decimal, bem como 
identificar as 
propriedades mais 
usuais dessas 
operações e sua 
validade ou não em 
se tratando de 
números racionais. 
Os estudantes 
devem perceber 
que a 
comutatividade 
vale para a 
multiplicação, mas 
não para a divisão, 
como ocorria com 
operações com 
naturais.  
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EF07MA12 
 

AF Resolver e 
elaborar 
problemas que 
envolvam as 
operações com 
números 
racionais. 

EF07MA11 
 

Sugestão para 
consulta: Capítulo 
03. Operações com 
números racionais 
– Matemática: 
Bianchini, v. 7, 
2018. 
 

 
 
 
 
 
 

Álgebra 

Linguagem 
algébrica: 
variável e 
incógnita. 
 

EF07MA13 
 

AF Compreender a 
ideia de variável, 
representada por 
letra ou símbolo, 
para expressar 
relação entre 
duas grandezas, 
diferenciando-a 
da ideia de 
incógnita. 

 Entender que há 
sentidos diferentes 
para as letras em 
álgebra, assim, ao 
resolver uma 
equação temos a 
letra como 
incógnita, isto é, 
representando um 
valor desconhecido 
temporariamente e 
que se torna 
conhecido assim 
que a equação é 
resolvida. Já na 
expressão y = 2n 
que representa a 
forma genérica de 
todos os números 
pares, com n sendo 
um número 
natural, a letra é 
uma variável uma 
vez que pode ser 
substituída por 
qualquer número 
natural a partir do 
zero. 

Sugestão para 
consulta: Capítulo 
05. Equações – 
Matemática: 
Bianchini, v. 7, 
2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Álgebra 

Linguagem 
algébrica: 
variável e 
incógnita; 
regularidades. 
 

EF07MA14 AC Classificar 
sequências em 
recursivas e não 
recursivas, 
reconhecendo 
que o conceito de 
recursão está 
presente não 
apenas na 
matemática, mas 
também nas artes 
e na literatura. 

  

EF07MA15 
 

AF Utilizar a 
simbologia 

EF07MA14 
EF07MA16 

Envolve a 
capacidade do 
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algébrica para 
expressar 
regularidades 
encontradas em 
sequências 
numéricas. 

 aluno perceber e 
representar o 
padrão de uma 
sequência usando 
os símbolos 
aritméticos e as 
letras que são 
características das 
escritas algébricas. 
Nesse caso, deverá 
ser capaz de 
identificar que a 
escrita algébrica 
generaliza a 
regularidade 
percebida na 
sequência 
numérica, 
permitindo 
representar 
qualquer elemento 
da sequência. 
Exemplo: ao 
observar a 
sequência 0, 2, 4, 6, 
8, 10, identifica-se 
que um novo 
elemento da 
sequência a partir 
do zero é obtido 
multiplicando o 
anterior por 2 e 
pode-se escrever 
2n como a 
expressão da 
regularidade 
observada na 
sequência.  

Sugestão para 
consulta: Capítulo 
05. Equações – 
Matemática: 
Bianchini, v. 7, 
2018. 

Equivalência de 
expressões 
algébricas: 
identificação da 
regularidade de 
uma sequência 
numérica. 
 

EF07MA16 AC Reconhecer se 
duas expressões 
algébricas obtidas 
para descrever a 
regularidade de 
uma mesma 
sequência 
numérica são ou 
não equivalentes. 

  

 
 
 
 
 
 

EF07MA17 
 

AF Resolver e 
elaborar 
problemas que 
envolvam 
variação de 
proporcionalidad

 Desenvolver o 
raciocínio 
proporcional 
resolvendo e 
elaborando 
problemas nos 
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Problemas 
envolvendo 
grandezas 
diretamente 
proporcionais e 
grandezas 
inversamente 
proporcionais. 
 

e direta e de 
proporcionalidad
e inversa entre 
duas grandezas, 
utilizando 
sentença 
algébrica para 
expressar a 
relação entre 
elas. 

quais uma grandeza 
pode variar em 
função de outra de 
maneira direta (se 
uma cresce a outra 
cresce; se uma 
decresce a outra 
decresce) ou 
inversa (se uma 
cresce e outra 
decresce). A 
habilidade traz 
ainda a expectativa 
de que os alunos 
aprendam a 
expressar as 
regularidades 
percebidas nas 
relações direta ou 
inversamente 
proporcionais por 
uma escrita 
algébrica.  
Exemplo: Se 6 
maçãs custam 
R$4,50 quanto 
custarão 12 dessas 
maças? E um 
número qualquer 
dessas maçãs? Os 
alunos deverão ser 
capazes de 
expressar o preço 
do número 
qualquer por 4,5.x 
ou simplesmente 
4,5x (lembrando 
que x representaria 
a quantidade de 
maças e poderia ser 
representado 
também por 
qualquer outra 
letra). 

Sugestão para 
consulta: Capítulo 
09. Razões, 
proporções e 
porcentagem – 
Matemática: 
Bianchini, v. 7, 
2018. 

 

 
 
 
 
 
 

Equações 
polinomiais do 
1º grau. 
 

EF07MA18 
 

AF Resolver e 
elaborar 
problemas que 
possam ser 
representados 
por equações 

 Conhecer as 
propriedades da 
igualdade 
(equivalência e 
transitividade), 
identificando que a 
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Álgebra 

polinomiais de 1º 
grau, redutíveis à 
forma ax + b = c, 
fazendo uso das 
propriedades da 
igualdade 
 

igualdade não se 
altera se 
somarmos, 
subtrairmos, 
multiplicarmos ou 
dividirmos ambos 
os lados da 
igualdade por um 
mesmo número, 
utilizando esses 
conhecimentos na 
resolução de 
equações do tipo 
da apresentada na 
habilidade. A 
habilidade envolve 
ainda a 
aprendizagem de 
como traduzir o 
enunciado de um 
problema em uma 
equação e criar 
uma estratégia 
para resolvê-lo. Do 
mesmo modo, 
espera-se que dada 
uma equação, o 
aluno seja capaz de 
criar uma situação 
em forma de 
problema que 
possa ser resolvido 
pela equação dada. 

Sugestão para 
consulta: Capítulo 
05. Equações – 
Matemática: 
Bianchini, v. 7, 
2018. 

 

 
 
 
 
 

Geometria 
 

Transformações 
geométricas de 
polígonos no 
plano 
cartesiano: 
multiplicação 
das 
coordenadas 
por um número 
inteiro e 
obtenção de 
simétricos em 
relação aos 
eixos e à 
origem. 

EF07MA19 AC Realizar 
transformações 
de polígonos 
representados no 
plano cartesiano, 
decorrentes da 
multiplicação das 
coordenadas de 
seus vértices por 
um número 
inteiro. 

  

EF07MA20 AC Reconhecer e 
representar, no 
plano cartesiano, 
o simétrico de 
figuras em 
relação aos eixos 
e à origem. 
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Geometria 
 

Simetrias de 
translação, 
rotação e 
reflexão. 

EF07MA21 AC Reconhecer e 
construir figuras 
obtidas por 
simetrias de 
translação, 
rotação e 
reflexão, usando 
instrumentos de 
desenho ou 
softwares de 
geometria 
dinâmica e 
vincular esse 
estudo a 
representações 
planas de obras 
de arte, 
elementos 
arquitetônicos, 
entre outros. 

  

A circunferência 
como lugar 
geométrico. 
 

EF07MA22 AC Construir 
circunferências, 
utilizando 
compasso, 
reconhecê-las 
como lugar 
geométrico e 
utilizá-las para 
fazer 
composições 
artísticas e 
resolver 
problemas que 
envolvam objetos 
equidistantes. 

  

Relações entre 
os ângulos 
formados por 
retas paralelas 
intersectadas 
por uma 
transversal. 
 

EF07MA23 AC Verificar relações 
entre os ângulos 
formados por 
retas paralelas 
cortadas por uma 
transversal, com e 
sem uso de 
softwares de 
geometria 
dinâmica. 

  

Triângulos: 
construção, 
condição de 
existência e 
soma das 
medidas dos 
ângulos 
internos. 
 

EF07MA24 
 

AF Construir 
triângulos, 
usando régua e 
compasso, 
reconhecer a 
condição de 
existência do 
triângulo quanto 
à medida dos 
lados e verificar 
que a soma das 
medidas dos 
ângulos internos 
de um triângulo é 
180° 

EF07MA20 
EF07MA22 
EF07MA25  
EF07MA26 
EF07MA28 
 

Deduzir 
experimentalmente 
pela construção 
com régua e 
compasso, ou outro 
tipo de 
experimento, que 
um triângulo só 
pode existir, e ser 
construído, se a 
medida de 
qualquer um dos 
lados for menor 
que a soma das 
medidas dos outros 
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dois e maior que o 
valor absoluto da 
diferença entre 
essas medidas.  
Deduzir 
informalmente que 
em qualquer 
triângulo, a soma 
das medidas dos 
ângulos internos é 
de 180 graus. 

Sugestão para 
consulta:  Capítulo 
10. Estudo dos 
Polígonos – 
Matemática: 
Bianchini, v. 7, 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geometria 
 

Triângulos: 
construção, 
condição de 
existência e 
soma das 
medidas dos 
ângulos 
internos. 
 

EF07MA25 AC Reconhecer a 
rigidez 
geométrica dos 
triângulos e suas 
aplicações, como 
na construção de 
estruturas 
arquitetônicas 
(telhados, 
estruturas 
metálicas e 
outras) ou nas 
artes plásticas. 
 

  

EF07MA26 AC Descrever, por 
escrito e por meio 
de um 
fluxograma, um 
algoritmo para a 
construção de um 
triângulo 
qualquer, 
conhecidas as 
medidas dos três 
lados. 
 

  

Polígonos 
regulares: 
quadrado e 
triângulo 
equilátero. 
 

EF07MA27 
 

AF Calcular medidas 
de ângulos 
internos de 
polígonos 
regulares, sem o 
uso de fórmulas, 
e estabelecer 
relações entre 
ângulos internos 
e externos de 
polígonos, 
preferencialment
e vinculadas à 
construção de 
mosaicos e de 

 Diferenciar ângulos 
internos e externos 
de polígonos 
regulares, 
identificando a 
relação entre eles 
(a soma de um 
ângulo interno com 
um ângulo externo 
é 360 graus). 
Usar relações 
conhecidas das 
somas dos ângulos 
internos de um 
triângulo e de um 
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ladrilhamentos. 
 

quadrilátero para 
calcular sem 
fórmulas a soma 
dos ângulos 
internos de um 
polígono regular. 
Sugestão: usar uma 
tabela para 
registrar os 
processos de 
cálculo das medidas 
dos ângulos 
internos de um 
polígono regular, 
partindo do 
triângulo equilátero 
e chegando até o 
decágono regular. 
Isto irá permitir que 
o aluno faça uma 
dedução informal 
de um 
procedimento 
prático para 
realizar o cálculo, 
fazendo uma 
interessante 
relação com a ideia 
de generalização de 
padrões presente 
na álgebra.  
O uso de mosaicos 
e ladrilhamento 
permite deduzir as 
mesmas relações e 
se constitui em um 
contexto 
disparador 
interessante para a 
exploração das 
aprendizagens 
previstas na 
habilidade, mas 
não é um conceito 
em si. 

Capítulo 10. Estudo 
dos Polígonos – 
Matemática: 
Bianchini, v. 7, 
2018. 

 
 
 
 

Geometria 
 

Polígonos 
regulares: 
quadrado e 
triângulo 
equilátero. 
 

EF07MA28 AC Descrever, por 
escrito e por meio 
de um 
fluxograma, um 
algoritmo para a 
construção de um 
polígono regular 
(como quadrado 
e triângulo 
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equilátero), 
conhecida a 
medida de seu 
lado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandezas 
e 

Medidas 

Problemas 
envolvendo 
medições. 
 

EF07MA29 AC Resolver e 
elaborar 
problemas que 
envolvam 
medidas de 
grandezas 
inseridos em 
contextos 
oriundos de 
situações 
cotidianas ou de 
outras áreas do 
conhecimento, 
reconhecendo 
que toda medida 
empírica é 
aproximada. 

  

Cálculo de 
volume de 
blocos 
retangulares, 
utilizando 
unidades de 
medida 
convencionais 
mais usuais. 
 

EF07MA30 
 

AF Resolver e 
elaborar 
problemas de 
cálculo de medida 
do volume de 
blocos 
retangulares, 
envolvendo as 
unidades usuais 
(metro cúbico, 
decímetro cúbico 
e centímetro 
cúbico). 
 

EF07MA29 
 

Associar o metro 
cúbico com o 
volume de um cubo 
de aresta 1m, o 
decímetro cúbico 
ao volume de um 
cubo de aresta 
10cm e o 
centímetro cubico 
com o volume de 
um cubo de aresta 
1cm. Implica ainda 
em entender as 
relações entre esta 
unidades de 
medida, assim 
como entre o 
decímetro cúbico e 
o litro e o 
centímetro cúbico e 
o mililitro. 
Problemas 
envolvendo 
consumo e 
preservação de 
água, bem como de 
outras situações 
próximas aos 
alunos são 
contextos naturais 
para o 
desenvolvimento 
desta habilidade. 

Sugestão para 
consulta: Capítulo 
11. Sobre áreas e 
volumes – 
Matemática: 
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Bianchini, v. 7, 
2018. 

Equivalência de 
área de figuras 
planas: cálculo 
de áreas de 
figuras que 
podem ser 
decompostas 
por outras, 
cujas áreas 
podem ser 
facilmente 
determinadas 
como triângulos 
e quadriláteros. 
 

EF07MA31 
 

AF Estabelecer 
expressões de 
cálculo de área de 
triângulos e de 
quadriláteros 

 Aplicar os 
conhecimentos 
adquiridos em anos 
anteriores a 
respeito de 
composição e 
decomposição de 
figuras, bem como 
do cálculo de áreas 
de figuras já 
conhecidas, no 
caso, triângulo e 
retângulo, para 
deduzir formas de 
calcular medidas de 
áreas de outras 
figuras 
informalmente. 
Exemplo: 
reconhecendo a 
área do retângulo 
pelo produto de 
sua base por sua 
altura e 
representando-a 
por A=b.h, dividir o 
retângulo em dois 
triângulos e deduzir 
informalmente que 
a área de um 
triângulo é 
equivalente à 
metade da área de 
um retângulo, ou 
seja, A (triângulo) = 
(b.h) /2.   
Outro exemplo: 
dividir o 
paralelogramo 
convenientemente 
em duas figuras e a 
partir delas, montar 
um retângulo 
inferindo que a 
área do 
paralelogramo é 
equivalente à área 
do retângulo e 
também é 
calculada por A 
(paralelogramo) = 

b.h.  
Identificar bases, 
alturas nos 
triângulos e bases, 
alturas e diagonais 
nos quadriláteros, 
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pois esses 
elementos serão 
utilizados nas ações 
que levam a 
aprendizagem 
prevista na 
habilidade. 

Sugestão para 
consulta:  Capítulo 
11. Sobre áreas e 
volumes – 
Matemática: 
Bianchini, v. 7, 
2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grandezas 
e 

Medidas 

Equivalência de 
área de figuras 
planas: cálculo 
de áreas de 
figuras que 
podem ser 
decompostas 
por outras, 
cujas áreas 
podem ser 
facilmente 
determinadas 
como triângulos 
e quadriláteros. 

EF07MA32 
 

AF Resolver e 
elaborar 
problemas de 
cálculo de medida 
de área de figuras 
planas que 
podem ser 
decompostas por 
quadrados, 
retângulos e/ou 
triângulos, 
utilizando a 
equivalência 
entre áreas. 

 Aplicar as 
aprendizagens 
desenvolvidas na 
habilidade anterior, 
(EF07MA31).  
Destaque para a 
formulação de 
problemas que 
costuma ser um 
indicador 
importante de que 
a aprendizagem 
esperada ocorreu. 

Sugestão para 
consulta: Capítulo 
11. Sobre áreas e 
volumes – 
Matemática: 
Bianchini, v. 7, 
2018. 

Medida do 
comprimento 
da 
circunferência. 
 

EF07MA33 AC Estabelecer o 
número π como a 
razão entre a 
medida de uma 
circunferência e 
seu diâmetro, 
para 
compreender e 
resolver 
problemas, 
inclusive os de 
natureza 
histórica. 

 De posse de 
diferentes objetos 
circulares, efetuar 
medições do 
comprimento da 
circunferência, seu 
respectivo 
diâmetro e apurar a 
razão entre essas 
duas medidas. 
Plotar em uma 
tabela e comparar 
as razões 
resultantes. OBS: 
Para medir a 
circunferência 
utilizar barbante ou 
outro fio 
semelhante que 
possua pouca 
elasticidade. 

 
 

Experimentos 
aleatórios: 

EF07MA34 
 

AF Planejar e realizar 
experimentos 

 Realizar 
experimentos 
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Probabilida
de e 
estatística 
 

espaço amostral 
e estimativa de 
probabilidade 
por meio de 
frequência de 
ocorrências. 
 

aleatórios ou 
simulações que 
envolvem cálculo 
de probabilidades 
ou estimativas 
por meio de 
frequência de 
ocorrências. 

aleatórios, 
organizar as 
informações 
obtidas, identificar 
o espaço amostral, 
estimar a 
probabilidade de 
um evento ocorrer, 
determinar a 
probabilidade de 
um evento e 
representá-la nas 
formas fracionária, 
decimal ou 
percentual 
estabelecendo 
relações entre elas. 
Compreender as 
diferenças e formas 
de uso das 
probabilidades 
clássica e 
frequentista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probabilida
de e 
estatística 
 

Estatística: 
média e 
amplitude de 
um conjunto de 
dados. 
 

EF07MA35 
 

AF Compreender, em 
contextos 
significativos, o 
significado de 
média estatística 
como indicador 
da tendência de 
uma pesquisa, 
calcular seu valor 
e relacioná-lo, 
intuitivamente, 
com a amplitude 
do conjunto de 
dados. 

 Entender por média 
estatística a média 
aritmética, que é 
calculada somando-
se todos os valores 
de um conjunto de 
dados e dividindo a 
soma obtida pela 
quantidade total de 
valores deste 
conjunto. Saber 
que a média é uma 
medida de 
tendência central, 
sensível aos valores 
da amostra e usada 
para situações em 
que os dados são 
distribuídos mais 
ou menos de 
maneira uniforme, 
ou seja, valores 
sem grandes 
variações ou 
discrepâncias. 

Sugestão para 
consulta: Capítulo 
05. Equações do 
Primeiro Grau (5.7) 
– Matemática: 
Bianchini, v. 7, 
2018. 
 

Pesquisa 
amostral e 
pesquisa 

EF07MA36 
 

AF Planejar e realizar 
pesquisa 
envolvendo tema 

EF07MA37 
 

Implica não apenas 
em participar de 
uma pesquisa 
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censitária 
Planejamento 
de pesquisa, 
coleta e 
organização dos 
dados, 
construção de 
tabelas e 
gráficos e 
interpretação 
das 
informações. 
 

da realidade 
social, 
identificando a 
necessidade de 
ser censitária ou 
de usar amostra, 
e interpretar os 
dados para 
comunicá-los por 
meio de relatório 
escrito, tabelas e 
gráficos, com o 
apoio de planilhas 
eletrônicas. 
 

estatística como 
previsto nos anos 
anteriores, mas 
agora ser capaz de 
individualmente ou 
em grupo, 
identificado o 
problema a ser 
investigado, aplicar 
os procedimentos 
estatísticos 
aprendidos em 
anos anteriores. 
Realizar a pesquisa, 
decidindo faze-la 
com toda a 
população 
envolvida, ou com 
uma amostra; saber 
o que é e como 
selecionar uma 
amostra não 
probabilística em 
que a coleta é 
baseada em 
critérios definidos 
previamente; 
entender que nem 
todos os elementos 
da população têm a 
mesma chance de 
ser pesquisados, 
mas que no final, o 
resultado do 
trabalho de campo 
será representativo 
e passível de 
extrapolação. Saber 
planejar e executar 
a coleta, a 
organização e a 
comunicação dos 
dados em forma de 
tabelas, gráficos e 
com a expressão 
das conclusões ou 
respostas que a 
pesquisa permite. 

Sugestão para 
consulta: Ao longo 
dos capítulos do 
livro. Capítulos 1, 3, 
6, 7, 12 – 
Matemática: 
Bianchini, v. 7, 
2018. 

 

Probabilida
de e 

Gráficos de 
setores: 

EF07MA37 AC Interpretar e 
analisar dados 
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estatística 
 

interpretação, 
pertinência e 
construção para 
representar 
conjunto de 
dados. 
 

apresentados em 
gráfico de setores 
divulgados pela 
mídia e 
compreender 
quando é possível 
ou conveniente 
sua utilização. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

  

  8º ANO 
MATEMÁTICA 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

CÓDIGO 
CLASSIFI
CAÇÃO 

TEXTO DA 
HABILIDADE 

HABILIDADES 
RELACIONADA

S 
COMENTÁRIO 

Números 

Notação 
científica. 

EF08MA01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efetuar cálculos 
com potências 
de expoentes 
inteiros e aplicar 
esse 
conhecimento na 
representação 
de números em 
notação 
científica. 
 
 
 
 

EF08MA02 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Compreender as 

propriedades da 

potenciação como forma 

de facilitar os cálculos com 

as potências e, 

consequentemente, como 

mais uma forma de 

representação de números. 

Perceber a notação 

científica como modo de 

expressar quantidades 

significativamente grandes 

ou significativamente 

pequenas usando potências 

de 10. 

Sugestão para consulta: 
CAPÍTULO 01. Potências e 
raízes – Matemática: 
Bianchini, v. 8, 2018. 

Potenciação e 
radiciação. 
 

EF08MA02 
 
 
 
 
 
 
 

AC 
 
 
 
 
 
 
 

Resolver e 
elaborar 
problemas 
usando a relação 
entre 
potenciação e 
radiciação, para 
representar uma 
raiz como 
potência de 
expoente 
fracionário. 
 

 

Compreender que uma raiz 
pode ser representada 
como uma potência 
dependendo da 
conveniência, agilizando a 
resolução de um problema. 
 
 
 
 
 

O princípio 
multiplicativo da 
contagem. 

EF08MA03 
 
 
 
 
 
 

AF 
 
 
 
 
 
 

Resolver e 
elaborar 
problemas de 
contagem cuja 
resolução 
envolva a 
aplicação do 
princípio 
multiplicativo. 
 
 

 
 
 
 
 

Desenvolver processos de 

contagem, associando-os à 

multiplicação. 

Sugestão para consulta: 

CAPÍTULO 03. Estatística e 

Probabilidade – 

Matemática: Bianchini, v. 8, 

2018. 
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Porcentagens. 
 

EF08MA04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolver e 
elaborar 
problemas, 
envolvendo 
cálculo de 
porcentagens, 
incluindo o uso 
de tecnologias 
digitais. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conhecer o significado de 
porcentagem e suas 
representações, bem como 
desenvolver estratégias 
para o cálculo de valores 
percentuais, incluindo o 
uso de tecnologias digitais. 
A utilização de 
calculadoras, planilhas 
eletrônicas e aplicativos 
pode suscitar bons 
contextos para 
problematizações no que 
se refere ao procedimento 
correto que deve ser 
executado pelo 
instrumento proposto. 

Sugestão para consulta: Ao 
longo dos capítulos do 
livro. CAPÍTULOS 1, 3, 11 e 
12 – Matemática: Bianchini, 
v. 8, 2018. 

Dízimas 
periódicas: 
fração geratriz. 

EF08MA05 
 
 
 
 

AC 
 
 
 
 

Reconhecer e 
utilizar 
procedimentos 
para a obtenção 
de uma fração 
geratriz para 
uma dízima 
periódica. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Álgebra 

Valor numérico 
de expressões 
algébricas. 

EF08MA06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolver e 
elaborar 
problemas que 
envolvam cálculo 
do valor 
numérico de 
expressões 
algébricas, 
utilizando as 
propriedades das 
operações. 

EF08MA10 
EF08MA11 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecer as principais 
propriedades das 
operações, de modo a 
permitir a compreensão da 
álgebra como aritmética 
generalizada. Reconhecer 
que a letra na escrita 
algébrica é uma variável e 
por isso, passível de 
substituição por um 
número. Perceber que o 
valor de uma expressão 
algébrica varia em função 
da substituição da letra por 
um número qualquer. 
 
Sugestão para consulta: 

CAPÍTULO 04. Cálculo 

algébrico – Matemática: 

Bianchini, v. 8, 2018. 

Associação de 
uma equação 
linear de 1º grau 
com duas 
incógnitas a uma 
reta no plano 
cartesiano. 

EF08MA07 
 
 
 
 
 
 
 

AF 
 
 
 
 
 
 
 

Associar uma 
equação linear 
de 1º grau com 
duas incógnitas a 
uma reta no 
plano cartesiano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reconhecer outra 
possibilidade de 
representação da variação 
entre duas grandezas, que 
nesse caso se relacionam 
por meio de uma equação 
linear do 1º grau. 
Representar, ler e 
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interpretar dados por meio 
do gráfico de uma reta que 
passa pela origem. 
Compreender a ideia de 
letra como variável e da 
álgebra como estudo de 
relações entre grandezas. 
CAPÍTULO 10. Sistemas de 

Equações do Primeiro Grau 

com Duas Incógnitas – 

Matemática: Bianchini, v. 8, 

2018. 

Sistema de 
equações 
polinomiais de 
1º grau: 
resolução 
algébrica, 
representação 
no plano 
cartesiano, 
identificação de 
sua resolução 
através de um 
gráfico. 

 
 
EF08MA08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolver e 
elaborar 
problemas 
relacionados ao 
seu contexto 
próximo, que 
possam ser 
representados 
por sistemas de 
equações de 1º 
grau com duas 
incógnitas e 
interpretá-los, 
utilizando, 
inclusive, o plano 
cartesiano como 
recurso. 
 
 
 
 
 

 Traduzir, na linguagem 
algébrica, dados 
apresentados por meio de 
textos e/ou outros 
recursos, sendo que esta 
tradução demanda 
interpretação e 
estabelecimento de 
relações entre dados, 
condições e pergunta do 
problema. Resolver um 
sistema de equações 
utilizando diferentes 
estratégias, incluindo a 
representação gráfica. 
Analisar a resolução 
encontrada de modo a 
saber se o sistema tem ou 
não solução e se a solução 
do sistema é também a do 
problema no qual ele 
aparece. Importante 
salientar que estes objetos 
de conhecimento permitem 
a resolução de situações do 
cotidiano. 

CAPÍTULO 10. Sistemas de 

Equações do Primeiro Grau 

com Duas Incógnitas – 

Matemática: Bianchini, v. 8, 

2018. 

 

 

Equação 
polinomial de 2º 
grau do tipo ax

2
= 

b. 

 
EF08MA09 
 
 
 
 
 
 

 
AC 
 
 
 
 
 
 

Resolver e 
elaborar, com e 
sem uso de 
tecnologias, 
problemas que 
possam ser 
representados 
por equações 
polinomiais de 
2º grau do tipo 
ax

2
 = b. 
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Sequências 
recursivas e não 
recursivas. 

EF08MA10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar a 
regularidade de 
uma sequência 
numérica ou 
figural não 
recursiva e 
construir um 
algoritmo por 
meio de um 
fluxograma que 
permita indicar 
os números ou 
as figuras 
seguintes. 
 

 

Perceber e representar o 
padrão de uma sequência 
usando os símbolos 
aritméticos e as letras que 
são características das 
escritas algébricas. 
Identificar que a escrita 
algébrica generaliza a 
regularidade percebida na 
sequência numérica, 
permitindo representar 
qualquer elemento da 
sequência. Determinar um 
padrão associando o 
conteúdo sequencial com a 
sua respectiva posição. 
 
 

 
EF08MA11 
 
 
 
 
 
 
 

 
AC 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar a 
regularidade de 
uma sequência 
numérica 
recursiva e 
construir um 
algoritmo por 
meio de um 
fluxograma que 
permita indicar 
os números 
seguintes. 

  

Variação de 
grandezas: 
diretamente 
proporcionais, 
inversamente 
proporcionais ou 
não 
proporcionais. 
 
 
 
 

 
EF08MA12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar a 
natureza da 
variação de duas 
grandezas, 
diretamente, 
inversamente 
proporcionais ou 
não 
proporcionais, 
expressando a 
relação existente 
por meio de 
sentença 
algébrica e 
representá-la no 
plano cartesiano. 
 
 
 
 
 
 

 
EF08MA09  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explorar situações-
problema envolvendo 
números racionais que 
indicam razão, a ideia de 
proporcionalidade e a 
identificação da natureza 
da variação de duas 
grandezas, direta ou 
inversamente 
proporcionais ou não 
proporcionais. Associar 
diferentes formas de 
representar grandezas 
direta ou inversamente 
proporcionais incluindo 
representações gráficas, 
algébricas e no plano 
cartesiano, bem como 
perceber que a 
representação algébrica 
das relações proporcionais 
nada mais é do que a 
declaração de igualdade 
entre duas variáveis. 
 
CAPÍTULO 09. Estudo dos 

quadriláteros – 

Matemática: Bianchini, v. 8, 
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2018. (*) 9º ano – cap 3. 

 
EF08MA13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolver e 
elaborar 
problemas que 
envolvam 
grandezas 
diretamente ou 
inversamente 
proporcionais, 
por meio de 
estratégias 
variadas. 
 
 
 
 

 Reconhecer a relação de 
proporcionalidade como 
uma forma de relacionar 
grandezas, expressar a 
relação percebida por uma 
escrita algébrica e 
diferenciar o significado de 
grandezas direta ou 
inversamente 
proporcionais em 
situações-problema. 

CAPÍTULO 09. Estudo dos 

quadriláteros – 

Matemática: Bianchini, v. 8, 

2018. (*) 9º ano – cap 3. 

Geometria 

Congruência de 
triângulos 
 
Demonstrações 
de propriedades 
de quadriláteros. 
 

 
EF08MA14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demonstrar 
propriedades de 
quadriláteros por 
meio da 
identificação da 
congruência de 
triângulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EF08MA15 
EF08MA16 
EF08MA17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecer os casos de 
congruência de triângulos e 
aplicá-los para demonstrar 
propriedades tais como: 
“Em todo paralelogramo, 
os lados opostos têm 
medidas iguais; 
reciprocamente, se um 
quadrilátero tem os lados 
opostos congruentes (de 
mesma medida), então ele 
é um paralelogramo”.  
“Em todo paralelogramo, 
os lados opostos são 
congruentes; 
reciprocamente, se os 
ângulos opostos de um 
quadrilátero são 
congruentes, então ele é 
um paralelogramo.” 
 “Em todo paralelogramo, 
as diagonais se cortam 
mutuamente ao meio; 
reciprocamente, se em um 
quadrilátero as diagonais se 
cortam mutuamente ao 
meio, então ele é um 
paralelogramo.” 
 “Nos losangos as diagonais 
estão contidas nas 
bissetrizes dos ângulos 
cujos vértices elas unem; as 
diagonais são 
perpendiculares entre si”. 
” Em todo retângulo, as 
diagonais têm medidas 
iguais”.  

CAPÍTULO 07. Estudo dos 
triângulos – Matemática: 
Bianchini, v. 8, 2018. 
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CAPÍTULO 08. A Geometria 

Demonstrativa – 

Matemática: Bianchini, v. 8, 

2018. 

CAPÍTULO 09. Estudo dos 

quadriláteros – 

Matemática: Bianchini, v. 8, 

2018. 

CAPÍTULO 11. Área de 

Regiões Poligonais – 

Matemática: Bianchini, v. 8, 

2018. 

Construções 
geométricas: 
ângulos de 90°, 
60°, 45° e 30° e 
polígonos 
regulares. 
 

 
EF08MA15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construir, 
utilizando 
instrumentos de 
desenho ou 
softwares de 
geometria 
dinâmica, 
mediatriz, 
bissetriz, ângulos 
de 90°, 60°, 45° e 
30° e polígonos 
regulares. 
 

  

 
EF08MA16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrever, por 
escrito e por 
meio de um 
fluxograma, um 
algoritmo para a 
construção de 
um hexágono 
regular de 
qualquer área, a 
partir da medida 
do ângulo 
central e da 
utilização de 
esquadros e 
compasso. 

  

Mediatriz e 
bissetriz como 
lugares 
geométricos: 
construção e 
problemas. 

 
EF08MA17 
 
 
 
 

 
AC 
 
 
 
 

Aplicar os 
conceitos de 
mediatriz e 
bissetriz como 
lugares 
geométricos na 
resolução de 
problemas. 

  

 
Transformações 
geométricas: 
simetrias de 
translação, 
reflexão e 
rotação. 
 

 
EF08MA18 
 
 
 
 
 
 

 
AF 
 
 
 
 
 
 

Reconhecer e 
construir figuras 
obtidas por 
composições de 
transformações 
geométricas 
(translação, 
reflexão e 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compreender que a 
simetria no plano é um tipo 
de transformação que 
preserva a forma e as 
medidas das figuras tais 
como ângulos, 
comprimento dos lados e a 
área no caso das figuras 
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rotação), com o 
uso de 
instrumentos de 
desenho ou de 
softwares de 
geometria 
dinâmica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

planas. Associar que as 
transformações podem 
ocorrer em torno de pontos 
e retas.  
 
Simetria de reflexão é 
aquela em que pontos, 
figuras ou partes de figuras 
geométricas são obtidas 
por meio de uma reflexão 
de outra figura, parte de 
figura ou ponto em relação 
a uma reta, chamada eixo 
de simetria. Nesse 
movimento, dois pontos 
correspondentes quaisquer 
das figuras simétricas 
devem estar em lados 
opostos em relação ao eixo 
de simetria e a uma mesma 
distância desse eixo. 
Simetria de Translação é 
um movimento em que a 
figura se desloca 
paralelamente a uma reta. 
Neste movimento, todos os 
pontos da figura são 
deslocados em um mesmo 
sentido e direção em 
relação à reta, mantendo a 
mesma distância entre os 
pontos correspondentes da 
figura na posição inicial e 
na posição final.  
Simetria de Rotação é o 
movimento em que a figura 
gira ao redor de um ponto 
fixo chamado centro de 
rotação, a distância da 
figura ao centro de rotação 
se mantém constante e a 
medida do giro é chamada 
ângulo de rotação e deve 
ser maior do que 0° e 
menor do que 360°.  
A reflexão deslizante é um 
movimento que resulta da 
combinação de translação 
e reflexão em que os 
mesmos elementos são 
necessários: eixo, direção e 
magnitude. 

CAPÍTULO 07. Estudo dos 

triângulos – Matemática: 

Bianchini, v. 8, 2018. 

Grandezas 
e medidas 

Área de figuras 
planas 
 

 
EF08MA19 
 

 
AF 
 

Resolver e 
elaborar 
problemas que 

 
Compreender a expressão 
algébrica usada para o 
cálculo da área de cada 
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Área do círculo e 
comprimento de 
sua 
circunferência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

envolvam 
medidas de área 
de figuras 
geométricas, 
utilizando 
expressões de 
cálculo de área 
(quadriláteros, 
triângulos e 
círculos), em 
situações como 
determinar 
medida de 
terrenos. 
 

uma das figuras citadas e 
utilizar essas expressões 
para resolver problemas. 
 
CAPÍTULO 11. Área de 

Regiões Poligonais e Cap. 

12.2 Cálculo Intuitivo da 

Área do Círculo – 

Matemática: Bianchini, v. 8, 

2018. 

 

 

Volume de bloco 
retangular. 
 
Medidas de 
capacidade. 

 
EF08MA20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconhecer a 
relação entre um 
litro e um 
decímetro cúbico 
e a relação entre 
litro e metro 
cúbico, para 
resolver 
problemas de 
cálculo de 
capacidade de 
recipientes. 
 
 

 Reconhecer o volume como 
grandeza associada a 
sólidos geométricos e que o 
volume de um corpo é a 
quantidade de espaço 
ocupada por esse corpo. A 
medição do volume é feita 
em unidades cúbicas 
(centímetro cúbico, metro 
cúbico, etc.).  
Reconhecer capacidade 
como volume interno de 
um objeto, cuja unidade de 
medida padrão é o litro. 

CAPÍTULO 12. De Áreas a 

Volumes – Matemática: 

Bianchini, v. 8, 2018. 

 
EF08MA21 
 
 
 
 
 

 
AC 
 
 
 
 
 

Resolver e 
elaborar 
problemas que 
envolvam o 
cálculo do 
volume de 
recipiente cujo 
formato é o de 
um bloco 
retangular. 
 

 

Resolver situações 
problemas 
contextualizadas, 
relacionadas ao cotidiano 
do aluno. 
 
 
 
 

Probabili 
dade e 

estatística 

Princípio 
multiplicativo da 
contagem. 
 
Soma das 
probabilidades 
de todos os 
elementos de 
um espaço 
amostral. 

 
EF08MA22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AF 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcular a 
probabilidade de 
eventos, com 
base na 
construção do 
espaço amostral, 
utilizando o 
princípio 
multiplicativo, e 
reconhecer que a 
soma das 
probabilidades 
de todos os 
elementos do 
espaço amostral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcular probabilidades 
estabelecendo a razão 
entre evento e espaço 
amostral (visão clássica) e 
analisar e compreender o 
espaço amostral que, neste 
caso, está associado aos 
problemas de contagem, 
utilizando o princípio 
multiplicativo para 
determinar o “tamanho” 
do espaço amostral. 
Compreender que o espaço 
amostral corresponde a 1 
inteiro ou 100% e que a 
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é igual a 1. 
 
 
 

soma de todas as 
probabilidades em um 
mesmo espaço amostral 
deve ser igual a 1 ou 100%.  
 
CAPÍTULO 03. Estatística e 

Probabilidade – 

Matemática: Bianchini, v. 8, 

2018. 

Gráficos de 
barras, colunas, 
linhas ou 
setores, seus 
elementos 
constitutivos e 
adequação para 
determinado 
conjunto de 
dados. 
 

 
EF08MA23 
 
 
 
 
 
 

 
AC 
 
 
 
 
 

Avaliar a 
adequação de 
diferentes tipos 
de gráficos para 
representar um 
conjunto de 
dados de uma 
pesquisa. 
 
 

 Identificar os elementos 

que compõem um gráfico 

(título, legenda, unidades, 

fonte, etc.), sua 

importância e adequação 

para descrever o assunto 

abordado. 

Destacar o gráfico mais 

adequado, considerando o 

assunto e os dados 

apurados. 

Organização dos 
dados de uma 
variável contínua 
em classes. 

 
EF08MA24 
 
 
 
 
 
 

 
AC 

Classificar as 
frequências de 
uma variável 
contínua de uma 
pesquisa em 
classes, de modo 
que resumam os 
dados de 
maneira 
adequada para a 
tomada de 
decisões. 

 Utilizar tabelas para lançar 
as classes e os valores 
correspondentes. 

Medidas de 
tendência 
central e de 
dispersão. 

 
EF08MA25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AF 

Obter os valores 
de medidas de 
tendência 
central de uma 
pesquisa 
estatística 
(média, moda e 
mediana) com a 
compreensão de 
seus significados 
e relacioná-los 
com a dispersão 
de dados, 
indicada pela 
amplitude. 
 
 
 
 
 
 

EF08MA23 

EF08MA24 

Compreender que as 
medidas de tendência 
central correspondem aos 
valores que representam, 
de alguma forma, todos os 
valores de um conjunto de 
dados.  
Média aritmética é obtida 
somando-se todos os 
valores encontrados e 
dividindo a soma obtida 
pela quantidade de valores 
somados 
Moda é o valor que 
aparece a maior 
quantidade de vezes entre 
todos os valores 
encontrados. 
Mediana é a medida que 
indica exatamente o valor 
central de um conjunto de 
dados quando organizados 
em ordem crescente ou 
decrescente. (OBS: no caso 
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da quantidade de dados ser 
um número par, se faz 
necessário o cálculo da 
média aritmética dos dois 
valores centrais). 

CAPÍTULO 03. Estatística e 

Probabilidade – 

Matemática: Bianchini, v. 8, 

2018. 

 

Pesquisas 
censitária ou 
amostral 
Planejamento e 
execução de 
pesquisa 
amostral. 

 
EF08MA26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AC 

Selecionar 
razões, de 
diferentes 
naturezas (física, 
ética ou 
econômica), que 
justificam a 
realização de 
pesquisas 
amostrais e não 
censitárias, e 
reconhecer que a 
seleção da 
amostra pode 
ser feita de 
diferentes 
maneiras 
(amostra casual 
simples, 
sistemática e 
estratificada). 
 
 

 Reconhecer a importância 
de poder trabalhar com 
uma amostra, que ela deve 
ser representativa da 
“população” em estudo e 
que existem diferentes 
maneiras de selecioná-la. 
Identificar, neste caso, que 
o termo população pode se 
referir a um conjunto de 
pessoas, itens ou eventos 
sobre os quais você quer 
fazer inferências. 
 
 
 
 
 
 
 

 
F08MA27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AC 

Planejar e 
executar 
pesquisa 
amostral, 
selecionando 
uma técnica de 
amostragem 
adequada, e 
escrever 
relatório que 
contenha os 
gráficos 
apropriados para 
representar os 
conjuntos de 
dados, 
destacando 
aspectos como 
as medidas de 
tendência 
central, a 
amplitude e as 
conclusões. 
 

 Realizar uma pesquisa que 
permita trabalhar com uma 
amostragem adequada e 
explorar as medidas de 
tendências centrais (média 
mediana e moda). 
Apresentar os resultados 
da pesquisa graficamente, 
acompanhados de 
conclusões textuais. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

  

  9º ANO 

MATEMÁTICA 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETO DE 
CONHECIMENT

O 

CÓDIGO 
CLASSIFI

CAÇÃO 

TEXTO DA 

HABILIDADE 

HABILIDADES 
RELACIONAD

AS 

COMENTÁRIO 

Números 

Necessidade 

dos números 

reais para 

medir qualquer 

segmento de 

reta 

Números 

irracionais: 

reconhecimento 

e localização de 

alguns na reta 

numérica 

 

EF09MA01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC 

Reconhecer que, 

uma vez fixada 

uma unidade de 

comprimento, 

existem segmentos 

de reta cujo 

comprimento não é 

expresso por 

número racional 

(como as medidas 

de diagonais de um 

polígono e alturas 

de um triângulo, 

quando se toma a 

medida de cada 

lado como 

unidade). 

  

 

EF09MA02 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF 

Reconhecer um 

número irracional 

como um número 

real cuja 

representação 

decimal é infinita e 

não periódica, e 

estimar a 

localização de 

alguns deles na 

reta numérica. 

EF09MA01 

EF09MA03 

 

 

 

CAPÍTULO 01. 

Números Reais – 

Matemática: 

Bianchini, v. 9, 

2018. 

Capítulo 02. 

Operações com 

números reais – 

Matemática: 

Bianchini, v. 9, 

2018. 

 

 

 

 

Potências com 

expoentes 

negativos e 

fracionários 

 

EF09MA03 

 

 

 

 

AC 

Efetuar cálculos 

com números reais, 

inclusive potências 

com expoentes 

fracionários. 

  

Números reais: 

notação 

científica e 

problemas 

 

EF09MA04 

 

 

 

 

 

 

AF 

 

 

 

 

 

 

Resolver e elaborar 

problemas com 

números reais, 

inclusive em 

notação científica, 

envolvendo 

diferentes 

operações. 

EF09MA18 

 

Compreender formas 

distintas de 

representação de 

quantidades 

infinitamente 

grandes ou 

infinitamente 

pequenas usando 

propriedades do 

sistema de 

numeração decimal e 

notação exponencial, 

percebendo a 

aplicação desse 

conhecimento em 
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textos de exploração 

científica. 

Ao longo dos 

capítulos do livro. 

CAPÍTULOS 1, 2, 3, 

4, 5 e 12 – 

Matemática: 

Bianchini, v. 9, 

2018. 

Porcentagens: 

problemas que 

envolvem 

cálculo de 

percentuais 

sucessivos 

 

EF09MA05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC 

Resolver e elaborar 

problemas que 

envolvam 

porcentagens, com 

a ideia de 

aplicação de 

percentuais 

sucessivos e a 

determinação das 

taxas percentuais, 

preferencialmente 

com o uso de 

tecnologias 

digitais, no 

contexto da 

educação 

financeira. 

 Conhecer a 

porcentagem e sua 

utilização social, em 

particular, em 

aplicações 

relacionadas à 

matemática 

financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álgebra 

Funções: 

representações 

numérica, 

algébrica e 

gráfica 

 

EF09MA06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF 

Compreender as 

funções como 

relações de 

dependência 

unívoca entre duas 

variáveis e suas 

representações 

numérica, 

algébrica e gráfica 

e utilizar esse 

conceito para 

analisar situações 

que envolvam 

relações funcionais 

entre duas 

variáveis. 

 Identificar a relação 

entre duas 

grandezas, 

diferenciando 

aquelas que são 

função das que não 

são, e associar 

formas de 

representação a estas 

últimas. 

 

Capítulo 10. Estudo 

das funções – 

Matemática: 

Bianchini, v. 9, 

2018. 

 

 

 

 

Razão entre 

grandezas de 

espécies 

diferentes 

 

EF09MA07 

 

 

 

 

 

 

AC 

Resolver 

problemas que 

envolvam a razão 

entre duas 

grandezas de 

espécies diferentes, 

como velocidade e 

densidade 

demográfica. 

  

 

 

 

 

Grandezas 

diretamente 

proporcionais e 

grandezas 

inversamente 

proporcionais 

 

EF09MA08 

 

 

 

 

 

 

AF 

Resolver e elaborar 

problemas que 

envolvam relações 

de 

proporcionalidade 

direta e inversa 

entre duas ou mais 

 

EF09MA07 

 

Explorar situações 

problema 

envolvendo números 

racionais que 

indicam razão, a 

ideia de 

proporcionalidade, a 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

grandezas, 

inclusive escalas, 

divisão em partes 

proporcionais e 

taxa de variação, 

em contextos 

socioculturais, 

ambientais e de 

outras áreas. 

 

 

 

 

 

 

identificação da 

natureza da variação 

de duas grandezas 

direta ou 

inversamente 

proporcionais ou não 

proporcionais, a 

associação de 

diferentes formas de 

representar 

grandezas direta ou 

inversamente 

proporcionais. 

 

Capítulo 03. 

Grandezas 

proporcionais – 

Matemática: 

Bianchini, v. 9, 

2018. 

 

 

 

Expressões 

algébricas: 

fatoração e 

produtos 

notáveis 

 

Resolução de 

equações 

polinomiais do 

2º grau por 

meio de 

fatorações 

 

 

EF09MA09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF 

Compreender os 

processos de 

fatoração de 

expressões 

algébricas, com 

base em suas 

relações com os 

produtos notáveis, 

para resolver e 

elaborar problemas 

que possam ser 

representados por 

equações 

polinomiais do 2º 

grau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 07. 

Equações do 2º grau 

– Matemática: 

Bianchini, v. 9, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria 

 

Demonstrações 

de relações 

entre os 

ângulos 

formados por 

retas paralelas 

intersectadas 

por uma 

transversal 

EF09MA10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC 

Demonstrar 

relações simples 

entre os ângulos 

formados por retas 

paralelas cortadas 

por uma 

transversal. 

 

 

 

 

EF09MA11 

 

 

 

 

Saber que duas retas 

paralelas cortadas 

por uma transversal 

determinam: 

 pares de 

ângulos 

correspondentes 

congruentes; 

  pares de 

ângulos 

alternos 

internos 

congruentes; 

  pares de 

ângulos 

alternos 

externos 

congruentes; 

  pares de 

ângulos 

colaterais 

internos 

suplementares; 

 pares de 

ângulos 
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colaterais 

externos 

suplementares; 

 demonstrando as 

relações por 

dedução informal. 

Relações entre 

arcos e ângulos 

na 

circunferência 

de um círculo 

 

EF09MA11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC 

Resolver 

problemas por 

meio do 

estabelecimento de 

relações entre 

arcos, ângulos 

centrais e ângulos 

inscritos na 

circunferência, 

fazendo uso, 

inclusive, de 

softwares de 

geometria 

dinâmica. 

  

Semelhança de 

triângulos 

 

EF09MA12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF 

Reconhecer as 

condições 

necessárias e 

suficientes para 

que dois triângulos 

sejam semelhantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF09MA15 

 

 

 

 

 

 

Saber que são três os 

casos de semelhança 

de triângulos: 

 dois triângulos 

que possuem dois 

ângulos 

respectivamente 

congruentes; 

  dois triângulos 

em que dois lados 

respectivamente 

proporcionais 

determinam 

ângulos 

congruentes; 

 dois triângulos 

que possuem os 

lados 

ordenadamente 

proporcionais. 

 

Capítulo 05. 

Semelhança – 

Matemática: 

Bianchini, v. 9, 

2018. 

 

Relações 

métricas no 

triângulo 

retângulo 

 

Teorema de 

Pitágoras: 

verificações 

experimentais e 

demonstração 

 

Retas paralelas 

cortadas por 

transversais: 

teoremas de 

proporcionalida

 

EF09MA13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF 

Demonstrar 

relações métricas 

do triângulo 

retângulo, entre 

elas o teorema de 

Pitágoras, 

utilizando, 

inclusive, a 

semelhança de 

triângulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecer os casos 

de semelhança de 

triângulos e aplicá-

los para demonstrar 

propriedades, em 

especial, o Teorema 

de Pitágoras: “Em 

todo triângulo 

retângulo, o 

quadrado da 

hipotenusa é igual à 

soma dos quadrados 

dos catetos”. 

 

Capítulo 08. 

Triângulo retângulo 
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de e 

verificações 

experimentais 

– Matemática: 

Bianchini, v. 9, 

2018. 

 

 

EF09MA14 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF 

Resolver e elaborar 

problemas de 

aplicação do 

teorema de 

Pitágoras ou das 

relações de 

proporcionalidade 

envolvendo retas 

paralelas cortadas 

por secantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Compreender que 

um feixe de retas 

paralelas cortadas 

por duas retas 

secantes 

(transversais) 

determina, sobre 

essas secantes, 

segmentos que são 

proporcionais. Além 

disso é necessário 

compreender o 

teorema de 

Pitágoras. 

 

Capítulo 08. 

Triângulo retângulo 

– Matemática: 

Bianchini, v. 9, 

2018. 

 

Polígonos 

regulares 

 

EF09MA15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC 

Descrever, por 

escrito e por meio 

de um fluxograma, 

um algoritmo para 

a construção de um 

polígono regular 

cuja medida do 

lado é conhecida, 

utilizando régua e 

compasso, como 

também softwares. 

  

Distância entre 

pontos no plano 

cartesiano 

 

EF09MA16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC 

Determinar o 

ponto médio de um 

segmento de reta e 

a distância entre 

dois pontos 

quaisquer, dadas as 

coordenadas desses 

pontos no plano 

cartesiano, sem o 

uso de fórmulas, e 

utilizar esse 

conhecimento para 

calcular, por 

exemplo, medidas 

de perímetros e 

áreas de figuras 

planas construídas 

no plano. 

  

Vistas 

ortogonais de 

figuras 

espaciais 

 

EF09MA17 

 

 

 

 

 

 

AC 

Reconhecer vistas 

ortogonais de 

figuras espaciais e 

aplicar esse 

conhecimento para 

desenhar objetos 

em perspectiva. 

  

Grandezas e 
Unidades de 

medida para 

EF09MA18 

 

 

AC 

Reconhecer e 

empregar unidades 
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medidas 

 

medir 

distâncias 

muito grandes e 

muito pequenas 

Unidades de 

medida 

utilizadas na 

informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usadas para 

expressar medidas 

muito grandes ou 

muito pequenas, 

tais como distância 

entre planetas e 

sistemas solares, 

tamanho de vírus 

ou de células, 

capacidade de 

armazenamento de 

computadores, 

entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume de 

prismas e 

cilindros 

 

EF09MA19 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC 

Resolver e elaborar 

problemas que 

envolvam medidas 

de volumes de 

prismas e de 

cilindros retos, 

inclusive com uso 

de expressões de 

cálculo, em 

situações 

cotidianas. 

 Identificar as 

expressões de 

cálculo e aplicar na 

resolução de 

situações problemas 

envolvendo objetos 

em formato de 

prisma ou cilindro 

reto, vivenciadas no 

cotidiano do aluno. 

 

 

 

 

Probabilidade 

e estatística 

 

Análise de 

probabilidade 

de eventos 

aleatórios: 

eventos 

dependentes e 

independentes 

 

EF09MA20 

 

 

 

 

 

 

 

AC 

Reconhecer, em 

experimentos 

aleatórios, eventos 

independentes e 

dependentes e 

calcular a 

probabilidade de 

sua ocorrência, nos 

dois casos. 

 

 

 

 

 

 

Saber que dois ou 

mais eventos são 

independentes 

quando a ocorrência 

de um não tem efeito 

na probabilidade de 

ocorrência do(s) 

outro(s) e que dois 

ou mais eventos são 

dependentes quando 

a ocorrência de um 

afeta a probabilidade 

de ocorrência do(s) 

outro(s). 

 

Análise de 

gráficos 

divulgados pela 

mídia: 

elementos que 

podem induzir 

a erros de 

leitura ou de 

interpretação 

 

EF09MA21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC 

 

Analisar e 

identificar, em 

gráficos 

divulgados pela 

mídia, os 

elementos que 

podem induzir, às 

vezes 

propositadamente, 

erros de leitura, 

como escalas 

inapropriadas, 

legendas não 

explicitadas 

corretamente, 

omissão de 

informações 

importantes (fontes 

e datas), entre 

outros. 

 

 Reconhecer se os 

elementos do gráfico 

(título, legenda, 

escala, etc.)  foram 

apontados 

adequadamente, 

registrando críticas 

caso contrário. 
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Leitura, 

interpretação e 

representação 

de dados de 

pesquisa 

expressos em 

tabelas de 

dupla entrada, 

gráficos de 

colunas simples 

e agrupadas, 

gráficos de 

barras e de 

setores e 

gráficos 

pictóricos 

 

EF09MA22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF 

Escolher e 

construir o gráfico 

mais adequado 

(colunas, setores, 

linhas), com ou 

sem uso de 

planilhas 

eletrônicas, para 

apresentar um 

determinado 

conjunto de dados, 

destacando 

aspectos como as 

medidas de 

tendência central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF09MA21  

EF09MA23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecer as 

especificidades dos 

diversos tipos de 

gráfico: colunas 

simples ou 

agrupadas, setores 

ou linhas.  

Gráficos de barras, 

que podem ser 

horizontais ou 

verticais, neste 

último caso 

chamados também 

de Gráficos de 

colunas, são 

adequados para a 

representação de 

dados pontuais. 

Gráficos de setores, 

também chamados 

gráficos de pizza, 

são utilizados para 

representar valores a 

partir de um todo, 

levando em conta o 

conceito de 

proporcionalidade. 

Nesse tipo de 

gráfico, os dados 

podem ser expressos 

na forma percentual 

e, nesse caso, a soma 

de todos os dados 

deve ser igual a 

100% 

Gráficos de linhas, 

também chamados 

gráficos de 

segmentos, são 

indicados para 

representar dados 

contínuos. 

 

Capítulo 06. Um 

pouco mais sobre 

Estatística – 

Matemática: 

Bianchini, v. 9, 

2018. 

 

Planejamento e 

execução de 

pesquisa 

amostral e 

apresentação de 

relatório 

 

EF09MA23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC 

Planejar e executar 

pesquisa amostral 

envolvendo tema 

da realidade social 

e comunicar os 

resultados por 

meio de relatório 

contendo avaliação 

de medidas de 

tendência central e 

da amplitude, 

tabelas e gráficos 

adequados, 

 Sugestão: levantar 

junto aos alunos 

temas de seu 

interesse, isto pode 

proporcionar um 

trabalho mais 

prazeroso e que 

renda mais 

envolvimento e 

aprendizagem como 

um todo (técnica e 

aprimoramento do 

assunto abordado). 
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construídos com o 

apoio de planilhas 

eletrônicas. 
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