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MAIS CONTEÚDOS  
NESTE MATERIAL

Em agosto de 2022, a Associação Nova Escola, o Movimento pela Base e o Institu-
to Reúna fizeram o pré-lançamento deste material no 9o Fórum Nacional Extraor-
dinário dos Dirigentes Municipais de Educação, apresentando para as secretarias 
de educação sete destas fichas para o planejamento de professores em Língua 
Portuguesa e Matemática.

Em outubro, o Instituto Rodrigo Mendes soma forças à parceria com as três institu-
ições, e mais um conjunto de fichas (Matemática - Anos Iniciais e Língua Portuguesa 
- Anos Finais) é disponibilizado. Em dezembro, finalizamos a organização do material 
com 131 fichas, contemplando todo o Ensino Fundamental para apoiar o professor no 
planejamento de recomposição das aprendizagens dos estudantes em 2022 e 2023.

Fica o convite para que as secretarias de educação e escolas possam aproveitar os 
conteúdos disponíveis!

Boa leitura e bom trabalho!

Material atualizado em 
6 de dezembro de 2022
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PANDEMIA,  
RECOMPOSIÇÃO  
DAS APRENDIZAGENS  
E PRIORIZAÇÃO  
DAS HABILIDADES 

A pandemia da COVID-19 a partir de 2020 e a interrupção das aulas presenciais por 
quase dois anos em todo o Brasil acentuaram a desigualdade e ampliaram ainda mais 
as lacunas de aprendizagem que já existiam, conforme se vê  nos resultados de impor-
tantes avaliações em larga escala, como o SAEB.

Vale lembrar que o esforço das redes foi essencial, pois os profissionais da educação 
foram capazes de se adequar às necessidades de seus estudantes e estruturar diferen-
tes formas de atender às suas necessidades, num pequeno espaço de tempo e diante 
de desafios sem precedentes. 

No entanto, a definição do ensino remoto como modelo de ensino emergencial para 
os anos letivos de  2020 e 2021 fez com que o ritmo de aprendizagem das turmas di-
minuísse. Como o acesso aos recursos tecnológicos, ao contato com os educadores 
e às atividades foi desigual ao longo destes dois anos, era esperado que grande parte 
dos estudantes deixasse de desenvolver habilidades e competências importantes que 
estavam previstas nos percursos formativos estabelecidos nos currículos e na Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC).

Com o retorno das aulas presenciais em 2022, os professores têm vivenciado em sala 
de aula o grande desafio de retomar o processo de ensino. Cada vez mais, as redes de 
ensino brasileiras estão estruturando ações de recomposição para combater as lacu-
nas de aprendizagem oriundas desse período sem aulas nas escolas.

Neste cenário, entendemos que a BNCC e os currículos alinhados a ela são um impor-
tante instrumento de apoio à aprendizagem, na medida em que definem as aprendiza-
gens essenciais e permitem que se estabeleçam recortes prioritários de habilidades 
para cada ano. Mas como estabelecer o que é prioritário de ser ensinado? Destacamos 
três importantes referenciais técnicos que apoiam a definição de aprendizagens prio-
ritárias da BNCC e dos referenciais curriculares, bem como possibilidades de atuação 
na sala de aula para apoiar os estudantes:

•  O primeiro são os Mapas de Foco. Trata-se de material produzido pelo Instituto 
Reúna em parceria com o Itaú Social que define as aprendizagens estruturantes 

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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da BNCC. O mapeamento das habilidades focais da BNCC foi pautado em crité-
rios fundamentais dos quais não se poderia abrir mão, tais como: a relevância das 
aprendizagens que fundamentam e caracterizam cada componente curricular , 
a relação com marcos de aprendizagem normalmente considerados relevantes 
em avaliações de escala e  a definição de um mapa cognitivo que considere a 
progressão nas aprendizagens. Também foi levada em conta a abrangência das 
inovações da BNCC, como o desenvolvimento integral, as unidades temáticas e 
os objetos de conhecimento e competências, entre outros. A partir dos Mapas 
de Foco, é possível definir, para cada ano, um conjunto de aprendizagens consi-
deradas focais no contexto para as ações de recomposição das aprendizagens. 
Por isso, elas constam na organização das fichas de planejamento disponibiliza-
das neste material para os professores.

•  O segundo material é o Avalia e Aprende, produzido pelo Instituto Reúna e  estru-
turado em três conteúdos para apoiar processos avaliativos a favor da aprendiza-
gem. As descrições de aprendizagem apresentadas pelo documento sintetizam 
as aprendizagens esperadas de serem mobilizadas ao final de um ano para as 
habilidades focais. O detalhamento destes aprendizados apoia o processo de 
priorização curricular, bem como a organização das intervenções pedagógicas 
propostas nas fichas de planejamento indicadas neste material e que estão dire-
cionadas às necessidades dos estudantes.

Segundo o Instituto Reúna, as descrições de aprendizagem oferecem referências para apoiar na identificação das 
aprendizagens esperadas de serem consolidadas ao término de cada ano escolar, contribuindo para tornar mais 
visível a observação da mobilização dessas aprendizagens pelos estudantes a cada ano e entre os anos. As des-
crições foram desenvolvidas a partir das habilidades da BNCC, priorizando as aprendizagens focais dos Mapas de 
Foco, e estão organizadas por ano escolar e componente curricular.

•  A terceira referência para a elaboração das fichas de planejamento são os Pla-
nos de Aula de Nova Escola. Trata-se da primeira ação em escala nacional para 
criar materiais online e gratuitos, para a sala de aula, alinhados à Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) do Ensino Fundamental. Com base em habilidades 
prioritárias e objetivos de aprendizagem definidos, foram selecionados planos 
de aula e sequências de atividades, com dicas de mediação com os estudantes, 
resoluções comentadas e materiais de referência para todos os professores.

Além destes materiais de referência, contamos ainda com o apoio institucional do 
Instituto Rodrigo Mendes, uma organização do terceiro setor que tem como objetivo 
produzir e disponibilizar conhecimento sobre educação inclusiva para todas as pesso-
as interessadas e impactadas por esse tema. No texto introdutório, que você vê nas 
próximas páginas, há uma importante reflexão sobre a necessidade de garantir que a 
diversidade e a inclusão estejam presentes no planejamento docente e na elaboração 
ou adaptação de materiais pedagógicos acessíveis a todos os estudantes.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/
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A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO 
DE TODOS OS ESTUDANTES

Um compromisso fundamental que jamais pode ser esquecido quando pensamos no 
momento pelo qual  a Educação está passando em nosso país é que não podemos dei-
xar ninguém para trás. Ou seja, todos os aspectos aqui listados precisam contribuir 
para mitigar as desigualdades de acesso e principalmente em relação à aprendizagem 
que foram ainda mais acentuadas após o período de aulas remotas. 

Assim, pretos, indígenas, quilombolas e particularmente os estudantes com deficiên-
cia - todos públicos historicamente excluídos - já listavam entre os piores índices de 
defasagem idade-série e merecem especial atenção quando pensamos no processo 
de priorização curricular e na organização das intervenções pedagógicas. 

Portanto é fundamental que se organizem planos que considerem a diversidade e a sin-
gularidade de cada grupo de estudantes. Um bom parâmetro é estar atento a se todos 
os estudantes de cada turma têm possibilidade de se envolver nas sequências didáti-
cas, oportunidade de acessar as informações e as orientações propostas e se há dife-
rentes maneiras de expressarem o que aprenderam. 

A acessibilidade é condição fundamental para viabilizar o aprendizado dos estudantes 
público-alvo da Educação Especial na classe comum, e é um direito básico que temos a 
obrigação de garantir. Entretanto, ao pensarmos em propostas livres de barreiras, que 
sejam significativas aos estudantes da turma e que favoreçam o compartilhamento de 
saberes prévios, assumindo o protagonismo do seu aprendizado, ampliamos a possi-
bilidade de educação para todos. 

Utilizar diferentes formatos e recursos para a apresentação de conceitos, como ma-
quetes, textos escritos e orais, vídeos e mapas mentais, enriquece igualmente o pro-
cesso de ensino e aprendizagem de toda a turma. Assim sendo, gostaríamos de convi-
dar todos a conhecerem os materiais pedagógicos acessíveis. 

Este material foi criado a partir da Iniciativa do Instituto Rodrigo Mendes, em parceria 
com educadores de várias partes do país. O objetivo é ampliar os recursos e estraté-
gias para o aprendizado de estudantes com e sem deficiência na sala comum, em con-
sonância com a BNCC. 

Esperamos que esses materiais e relatos de experiência de educadores sirvam de ins-
piração e contribuam para demonstrar na prática a viabilidade de ensinarmos a turma 

https://diversa.org.br/materiais-pedagogicos/
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toda. Acreditamos que, com o conhecimento e compromisso de cada uma de nós, a 
composição de saberes de gestores, professores da sala comum, professores do aten-
dimento educacional especializado, funcionários e cada membro das comunidades, 
juntamente com as contribuições dessa rede, aqui apresentadas, poderemos avançar 
na imprescindível construção de uma educação inclusiva e de qualidade para todos.

Instituto Rodrigo Mendes 
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APRESENTAÇÃO  
DESTE MATERIAL

Com base nass referências apresentadas no texto anterior - Mapas de Foco, Avalia e 
Aprende e Planos de Aula de Nova Escola -, disponibilizamos a seguir um conjunto de ma-
teriais de apoio ao ensino:  Fichas de Planejamento para Professores. É um material elabo-
rado em parceria entre Movimento pela Base, Associação Nova Escola e Instituto Reúna. 
O objetivo principal é apoiar a recomposição das aprendizagens focais no Ensino Funda-
mental, nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática.  

No total, serão disponibilizadas 132 fichas, organizadas por ano, entre o 1o e o 9o ano 
do Ensino Fundamental. Serão 36 fichas de Língua Portuguesa, definidas a partir dos 
Campos de Atuação da BNCC (Vida Cotidiana, Artístico/Literário, Estudo e Pesquisa, 
Vida Pública e Jornalístico Midiático), e 96 fichas de Matemática, que agrupam as ha-
bilidades focais a partir de Unidades Temáticas previstas na BNCC (Números, Álgebra, 
Geometria, Grandezas e Medidas e Probabilidade e Estatística). 

Trata-se de um material que dialoga, tanto na forma como está organizado quanto no 
conteúdo, com instrumentos cotidianos do professor, especialmente com os planos 
de aula, que definem de forma explícita o que se espera que os estudantes aprendam, 
bem como as estratégias e os recursos didáticos utilizados nas aulas.

Na medida em que esses materiais organizam as sugestões de atividades e instrumen-
tos de apoio docente nas habilidades focais da BNCC, o professor consegue incidir so-
bre conceitos, processos e procedimentos que são fundamentais para que os estudan-
tes possam seguir avançando nos próximos anos.

Vale ressaltar que essas fichas de planejamento são materiais que sistematizam e in-
corporam elementos importantes dos recursos técnicos disponibilizados pelo Institu-
to Reúna e pela Associação Nova Escola. Disto advém o que consideramos um ponto 
forte desta proposta: na medida em que encontramos a convergência entre os mate-
riais, ele torna-se ainda uma oportunidade de conhecer e entender na prática possíveis 
usos (individuais e combinados) destes instrumentos.

Para que os professores possam identificar estes importantes elementos que apoiam 
a recomposição das aprendizagens na sala de aula, as fichas de planejamento apresen-
tam os seguintes elementos: 

Componente Curricular: Identifica se o material é de Língua Portuguesa ou Matemática.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/
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Ano e Etapa: O ano e a etapa para qual a sequência de atividades é direcionada.

Unidade Temática (Matemática) ou Campo de Atuação (Língua Portuguesa): São as 
referências da BNCC nas quais as habilidades focais foram organizadas em cada uma 
das fichas. Então, para cada campo de atuação ou unidade temática nos diferentes  
anos letivos, foram agrupadas as habilidades focais correspondentes e a partir delas 
são definidas as sugestões de apoio didático, articulando os conhecimentos. 

Habilidades Focais Relacionadas: Apresenta a ou as  habilidades focais da BNCC do 
ano, com base na seleção realizada pelos Mapas de Foco, e que serão abordadas ao 
longo da ficha.

Objetos de Conhecimento Relacionados: Apresenta os objetos de conhecimento tra-
zidos pela BNCC para cada habilidade focal utilizada na ficha de planejamento.

Objetivos de Aprendizagem: Apresenta, de acordo com os Mapas de Foco e do Avalia 
e Aprende, as aprendizagens a serem consolidadas a partir das habilidades focais, tor-
nando mais precisa a observação dessas aprendizagens pelos estudantes a cada ano e 
entre os anos.

Conhecimentos Prévios: Com base na seleção das habilidades focais realizadas pe-
los Mapas de Foco são apresentadas as habilidades que os estudantes já devem ter 
consolidado para desenvolver as habilidades propostas em cada ficha. Veem-se os 
conhecimentos prévios de até dois anos anteriores ao da ficha. No entanto, é possí-
vel (e desejável) que o professor identifique outras habilidades prévias anteriores a 
este recorte na visão geral de progressão das aprendizagens dos Mapas de Foco de 
Língua Portuguesa e Matemática.

Comentários para os Professores: São apresentados comentários relacionados às habi-
lidades focais, os conhecimentos relacionados a cada uma delas e a sua relação no âmbito 
dos campos de atuação (Língua Portuguesa) ou das Unidades Temáticas (Matemática).

Sugestões de Atividades: Esta seção traz uma curadoria de planos de aula e sequên-
cias didáticas produzidas para os Planos de Aula de Nova Escola ou produções autorais. 
Serão apresentadas ainda sugestões de instrumentos avaliativos da plataforma de 
Avaliações Diagnósticas do Avalia e Aprende, bem como sugestões de rubricas elabo-
radas por especialistas.

COMO O MATERIAL ESTÁ ORGANIZADO 

Embasamento das fichas de recomposição  de Língua Portuguesa

Os materiais de recomposição das aprendizagens de Língua Portuguesa estão estrutu-
rados em um processo progressivo de três grandes momentos: a identificação e mobi-
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lização de conhecimentos prévios (com base nos Mapas de Foco do Instituto Reúna), 
a construção de novos conhecimentos e a sistematização do aprendizado conquistado. 

Esta estrutura cognitiva é inspirada no racional que definiu a elaboração dos Planos de Aula 
Nova Escola e no Material Educacional Nova Escola (MENE) e tem se mostrado muito efi-
ciente não só na otimização da relação entre tempo e aprendizado, como também na es-
truturação das evidências de aprendizagem (de cada aula, sequência ou plano).

Na busca de uma relação sustentável que equilibre teoria e prática docente, a lógica 
epistemológica em que se apoiam os Mapas de Foco entende que, de todas as habili-
dades essenciais previstas pela BNCC, em um cenário adverso em que a priorização se 
imponha necessária, serão consideradas focais aquelas que estabelecem pré-requisito 
para a progressão ano a ano e que sejam mais significativas para a realidade do aluno. 

Nas sequências de atividades propostas para cada ficha, os três grandes momentos 
acima mencionados estão organizados em cinco etapas, interdependentes das de-
mais, de forma a construir um processo progressivo de ensino e aprendizagem, centra-
do em campos de atuação e nos gêneros oriundos desses campos, nas quatro práticas 
de linguagem propostas pela BNCC para o componente curricular de Língua Portugue-
sa. Para apoiar a sucessão entre os gêneros, nosso trabalho considerou elementos do 
Material de Escopo e Sequência da Associação Nova Escola. 

Além disso, essas cinco etapas são constituídas por atividades e mecanismos ava-
liativos, como rubricas de avaliação formativa, concebidos a partir das descrições de 
aprendizagens elaboradas, mais uma vez, pelo Instituto Reúna e disponíveis no docu-
mento Avalia e Aprende. 

A seguir, encontram-se as descrições de cada uma das etapas constituintes das se-
quências de atividades. 

a. Apresentação do campo e do gênero

Nesta etapa, serão apresentados, inicialmente, atividades e processos que buscam 
ativar os conhecimentos prévios do estudante acerca do campo de atuação e do gê-
nero focos da sequência de atividades. Além disso, pretende-se também apresentar 
informações básicas para que o trabalho de análise de um exemplar do gênero, na pró-
xima etapa da sequência, seja mais efetivo.

b. Análise do gênero

Na segunda etapa da sequência, o objetivo é apresentar o gênero a ser trabalhado. 
Partindo da perspectiva de que a forma composicional do gênero está diretamente 
atrelada a seu contexto de produção e circulação, as atividades e os processos desta 
etapa buscam explicitar essa relação entre campo e gênero. Portanto, o foco da análise 
realizada com os estudantes pressupõe que a forma composicional do gênero é uma 



11

resposta às demandas sociais do campo e às suas condições de produção e circulação. 
Assim, serão trabalhadas especificidades da forma composicional e introduzidos as-
pectos linguísticos e semióticos, considerando o suporte e as tecnologias utilizados 
na produção e na circulação de exemplares do gênero focado na sequência (sejam eles 
impressos, digitais ou disponíveis nestas duas modalidades). 

c. Análise linguística e semiótica

Após a apresentação do gênero, serão abordadas, na terceira etapa da sequência, ativi-
dades voltadas às especificidades linguísticas e semióticas necessárias à produção de 
textos no gênero trabalhado (já introduzidas na etapa anterior). Essas especificidades 
estão relacionadas a questões gramaticais, lexicais, estilísticas e semióticas (semioses 
e modalidades envolvidas na construção de textos pertencentes ao gênero foco).

d. Produção textual

Esta etapa é constituída por três momentos. No primeiro deles, o objetivo é expor e 
analisar um contexto comunicativo para o qual o estudante produzirá um texto no gê-
nero foco da sequência. Essa análise inicial se volta à compreensão dos aspectos rela-
cionados ao campo de atuação, aos interlocutores, às finalidades comunicativas e às 
tecnologias disponíveis para a  produção e circulação do texto. Em seguida, no segundo 
momento desta etapa, há o planejamento da produção textual, considerando as análi-
ses de gênero e de aspectos linguísticos e semióticos realizadas nas etapas anteriores. 
Por fim, o terceiro momento da etapa de produção consiste na elaboração efetiva do 
texto, tendo por base o planejamento realizado anteriormente.

e. Análise dos resultados e reescrita

Após a correção dos textos, produzidos na etapa anterior, propõe-se uma atividade de 
análise e reflexão sobre os resultados obtidos. Por fim, após essa atividade e com base 
nela, deverá haver uma atividade de reescrita dos textos produzidos. 

COMO O MATERIAL ESTÁ ORGANIZADO 

Embasamento das fichas de recomposição de Matemática

As Fichas de Aprendizagens Focais de Matemática têm como intuito orientar, siste-
matizar, organizar e fomentar o planejamento docente, buscando, assim, melhorar a 
aprendizagem dos estudantes nas escolas.

Os materiais propõem o domínio das habilidades focais do componente curricular, a 
compreensão do processo de progressão e a proposição de atividades que direcionam 
a aprendizagem dos estudantes. Para tanto, são descritos de acordo com uma estrutu-
ra que busca explicitar o que deve ser aprendido pelo estudante, em qual profundidade 
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e em qual contexto. Por isso, as fichas destacam as habilidades que precisam de mais 
atenção, considerando o processo de recomposição das aprendizagens e o seu papel 
central na arquitetura curricular deste componente curricular.

O material de matemática foi elaborado a partir de materiais de referência selecionados 
pelo Movimento Pela Base, com apoio técnico da  Associação Nova Escola e do Instituto Re-
úna. Cada ficha traz atividades direcionadas e articuladas que complementam o entendi-
mento das habilidades focais, buscando sempre um processo progressivo de três grandes 
momentos na aprendizagem dos estudantes: a mobilização de conhecimentos prévios, a 
construção de novos conhecimentos e a sistematização do aprendizado conquistado. 

Esses momentos de aprendizagem estão ancorados na sugestão de Planos de Aula da 
Nova Escola, selecionados a partir das habilidades focais e conhecimentos prévios de-
finidos pelos Mapas de Foco do Instituto Reúna. Para apoiar atividades de sondagem da 
aprendizagem, as fichas oferecem ainda tópicos formativos, que estão disponíveis no 
material intitulado Avalia e Aprende, produzido também pelo Instituto Reúna.

COMO UTILIZAR OS MATERIAIS DE RECOMPOSIÇÃO

Esperamos que estes materiais sejam muito importantes para suscitar uma série de 
movimentos dentro das escolas, especialmente com o apoio de toda a equipe escolar. 
Acreditamos no potencial dos materiais para:

• Orientar o planejamento da escola, especialmente na formação em serviço, para 
definir as estratégias de apoio aos estudantes com defasagens;

• Apoiar o planejamento dos professores, com base nas lacunas de aprendizagem 
identificadas nas avaliações diagnósticas realizadas ao longo do ano;

• Apoiar a definição de atividades dos professores em sala de aula a partir das habi-
lidades focais;

• Fortalecer o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, tendo 
como referência os materiais e os instrumentos de avaliação propostos em 
cada uma delas;

• Promover o debate entre as equipes escolares sobre o trabalho com as habilida-
des focais no contexto da recomposição das aprendizagens.

Que a reflexão sobre esses conteúdos e o uso das fichas tenha impacto positivo na 
aprendizagem de todos os estudantes.

Associação Nova Escola, Instituto Reúna,  
Instituto Rodrigo Mendes e Movimento pela Base
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COMPONENTE 
CURRICULAR:
MATEMÁTICA 
1º ANO -  ENSINO 
FUNDAMENTAL
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GEOMETRIA
IDENTIFICAÇÃO DE FIGURAS PLANAS

MATEMÁTICA  1o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Figuras planas e identificação em sólidos geométricos.  

(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Reconhecer quadrados e retângulos como faces de alguns sólidos geométricos 

ou em desenhos com as formas apresentadas em diferentes posições.

•  Identificar, desenhar e descrever formas planas, como o círculo, o quadrado,  
o retângulo e o triângulo. 

•  Representar e construir formas geométricas planas. 

•  Nomear as figuras geométricas trabalhadas. 

•  Identificar formas planas em objetos do mundo físico.  
(Extraído dos Mapas de Fo co - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  Não há.

(EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos apresenta-
dos em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
1º ano - Item 4 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de desenhar for-
mas planas, como o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo.

Plano de aula: Procurando Figuras Planas (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Procurando Figuras Planas, produzido pelo time de autores da Nova Es-
cola, tem como objetivo reconhecer quadrados, retângulos e triângulos em faces de 
figuras geométricas não planas.

Plano de aula: Conhecendo as Formas Geométricas Planas (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Conhecendo as Formas Geométricas Planas, produzido pelo time de au-
tores da Nova Escola, tem como objetivo reconhecer a face geométrica plana existente 
em objetos no mundo físico de acordo com suas semelhanças e diferenças.

Estudantes desta faixa etária reconhecem as figuras a partir da forma geral que apresentam. Para que a habilidade 
seja bem desenvolvida, sugere-se que, por exemplo, observando o cubo os estudantes identifiquem que suas faces 
são quadrados; que as faces laterais de uma pirâmide são triângulos; que as bases de um cilindro são círculos e que 
o bloco retangular apresenta faces retangulares. 

É essencial que as formas planas sejam exploradas conjuntamente com as espaciais. Espera-se que os estudantes 
descrevam verbalmente as formas geométricas exploradas usando propriedades simples, como a quantidade de 
lados vértices ou suas medidas. Sugerimos que, ao trabalhar com as formas planas, se possível, sejam relacionadas 
aos objetos do mundo físico. (Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/1%C2%BA%20ano/113
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/1%C2%BA%20ano/113
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/as-regularidades-da-adicao/1116
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/procurando-figuras-planas/1681
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/conhecendo-as-formas-geometricas-planas/92
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  1o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Compreensão do sistema de numeração decimal: composição e decom-

posição de números.  
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Compor e decompor quantidades.

•  Utilizar o sistema monetário para resolver problemas envolvendo a composição 
de decomposição de números. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e 

apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu 
interesse, como jogos, brincadeiras e materiais da sala de aula, entre outros.

•  (EF01MA05) Comparar números naturais de até duas ordens em situações 
cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF01MA07) Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições, com o suporte de 
material manipulável, contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o 
desenvolvimento de estratégias de cálculo.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

COMPOSIÇÃO E DECOMPOSIÇÃO DE NÚMEROS I

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
1º ano - Item 1 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de contar a quan-
tidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros 
verbais e simbólicos.

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 1 - 
2º ano - Item 3 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de compor e de-
compor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições, com o suporte de 
material manipulável.

Plano de aula: Princípio Aditivo na Composição e Decomposição de Números (ex-
traído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Princípio Aditivo na Composição e Decomposição de Números, produzi-
do pelo time de autores da Nova Escola, têm como objetivos de aprendizagem:

Para que sejam possíveis a composição e a decomposição de números até dois algarismos, é necessário que o 
estudante já conheça a sequência numérica e a representação escrita e falada dos números. Também se faz neces-
sário que ele compreenda que um número pode ser obtido pela soma de outros números. A própria representação 
falada/escrita nos numerais pode auxiliar o estudante neste processo ao perceber que 16 pode ser formado por 10 
e 6 ou 20 e 1 pode ser obtido por 20 vinte mais 1. 

Como a própria habilidade prevê o uso de materiais manipulativos, como  dinheirinho, pode auxiliar o aluno no 
desenvolvimento de estratégias próprias para compor/decompor um determinado número. Por exemplo, é pos-
sível que alguns estudantes obtenham 20 a partir de duas notas de 10 (10 + 10), outros percebam que também é 
possível obter este mesmo número com uma nota de 10 e outras duas de 5 (10 + 5 + 5) e, até mesmo, aqueles que 
formem com quatro notas de 5 (5 + 5 + 5 + 5). Espera-se que, ao trabalhar composição e decomposição, o sistema 
monetário seja utilizado como um dos recursos que possibilitarão aos estudantes maior compreensão sobre o 
sistema decimal e as estratégias de cálculo.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/1%C2%BA%20ano/110 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/1%C2%BA%20ano/110 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/2%C2%BA%20ano/16 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/2%C2%BA%20ano/16 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/principio-aditivo-na-composicao-e-decomposicao-de-numeros/1182 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/principio-aditivo-na-composicao-e-decomposicao-de-numeros/1182 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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•  Retomar a representação aditiva e subtrativa na horizontal, indicando o princípio 
formativo dos números.

•  Compreender o princípio aditivo na composição e decomposição de números.

•  Resolver situações aditivas, envolvendo a composição e a decomposição com o 
uso do dinheirinho como material manipulativo.

Plano de aula: Adição por Decomposição (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Adição por Decomposição, produzido pelo time de autores da Nova Es-
cola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Retomar os conhecimentos das crianças com relação ao princípio aditivo  
na composição e decomposição de números.

•  Resolver problemas de adição por decomposição.

•  Sistematizar o conceito de decomposição dos números.  

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/adicao-por-decomposicao/1070
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UNIDADE TEMÁTICA:  
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA  1o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Leitura e interpretação de dados em tabelas e gráficos de colunas simples. 

(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Ler e interpretar dados apresentados de maneira organizada, por meio de tabe-

las e gráficos de colunas simples. 
(Extraído dos Mapas de Fo co - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF01MA05) Comparar números naturais de até duas ordens em situações 

cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

INTERPRETAÇÃO DE DADOS EM TABELAS  
E GRÁFICOS I

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 1 - 
2º ano - Item 9 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de ler dados ex-
pressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.

Plano de aula: Gráfico e texto - uma relação apropriada (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Gráfico e Texto - Uma Relação Apropriada, produzido pelo time de auto-
res da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Completar texto extraindo informações de gráficos.

Plano de aula: Resolvendo situações problema com apoio de tabelas (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Resolvendo Situações-Problema com Apoio de Tabelas, produzido pelo 
time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Resolver situação-problema lendo dados em tabelas.

O trabalho de leitura e interpretação de dados em tabelas e gráficos simples pode ser realizado de maneira 
coletiva a partir de uma pesquisa envolvendo um tema da preferência dos estudantes. Dessa maneira, dá-se um 
maior significado à representação e, também, o estudante é auxiliado na identificação dos elementos usados na 
representação. Além disso, é necessário que o estudante tenha conhecimento dos números envolvidos e que 
possa elaborar conclusões simples a respeito dos dados apresentados, como quantos alunos preferem mais 
cães do que gatos ou se a maioria da sala prefere sorvete de determinado sabor. Além dos gráficos envolvendo 
preferências, é importante trabalhar com dados reais dos estudantes (número de irmãos, meio de transporte 
que usa para ir à escola) etc. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/2%C2%BA%20ano/22 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/2%C2%BA%20ano/22 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/grafico-e-texto-uma-relacao-apropriada/1332 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/resolvendo-situacoes-problema-com-apoio-de-tabelas/1444 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/resolvendo-situacoes-problema-com-apoio-de-tabelas/1444 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  1o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Compreensão de números: diferentes contextos, contagem, representação 

escrita, comparação de quantidades usando diferentes estratégias. 

•  Compreensão do sistema de numeração decimal: composição e decomposição 
de números. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais.

•  Utilizar características do sistema de numeração decimal para interpretar 
e produzir escritas e informações numéricas em situações diversas, como 
jogos e brincadeiras.

•  Perceber que um número natural ocupa lugar na sequência numérica e que ela 
possui regularidades.

•  Interpretar e produzir escritas numéricas, levantando hipóteses sobre elas, com 
base na observação de regularidades, e utilizando-se da linguagem oral, de regis-
tros informais e da linguagem matemática.

•  Relacionar a quantidade ao símbolo que a representa.

(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros 
verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras e materiais da sala de aula, entre outros. 

(EF01MA05) Comparar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte  
da reta numérica.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

CONTAGEM E REPRESENTAÇÃO  
DOS NÚMEROS NATURAIS I

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas – (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 
2 - 1º ano - Item 1 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de contar a quan-
tidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros 
verbais e simbólicos.

Para que a contagem dos objetos de uma coleção ocorra, o estudante deverá contar todos os objetos, sem 
contar o mesmo mais de uma vez e sem esquecer de nenhum deles. Neste caso, é necessário que ele associe a 
cada objeto o nome dos numerais e compreenda que ao falar a última palavra, esta corresponde ao conjunto de 
objetos contados. Logo, o estudante deve conhecer a sequência numérica, utilizá-la em diferentes contextos e 
representá-la de maneira espontânea e diversa, fazendo uso, por exemplo, de traços, figuras e, sobretudo, alga-
rismos. As propostas envolvendo jogos e brincadeiras em que os estudantes precisam contar pontos e compa-
rá-los são boas oportunidades para desenvolver esta habilidade. 

Quanto à habilidade EF01MA05, para que ocorra a comparação entre dois numerais formados por até dois alga-
rismos, faz-se necessário que o estudante tenha oportunidade de comparar conjuntos com pequenas quantida-
des para desenvolver estratégias próprias de comparação de quantidades. Ao fazer isso, é comum que realizem 
a  correspondência um a um e, assim, vão associando um a um os elementos dos conjuntos para verificar qual 
tem mais. Contar as quantidades é outra estratégia utilizada pelos estudantes e até mesmo usar a reta numérica 
para efetuar a comparação. Neste último caso, pode-se verificar que alguns identificam qual número veio depois 
do outro na reta numérica, quantas unidades devem prosseguir do menor número até o maior ou, a partir do 
maior, verificar quantas unidades este ultrapassou o menor. As situações elencadas na habilidade anterior podem 
auxiliar no desenvolvimento desta habilidade. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

•  Comparar quantidades utilizando diferentes estratégias: contagem, parea-
mento, estimativa e correspondência de agrupamentos com ou sem apoio 
da reta numérica. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  Não há.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/2%C2%BA%20ano/16 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/2%C2%BA%20ano/16 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
1º ano - Item 2 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de comparar quan-
tidades utilizando diferentes estratégias: contagem, pareamento, estimativa e corres-
pondência de agrupamentos.

Plano de aula: Número Secreto: uma análise do Sistema Numérico (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Número Secreto: Uma Análise do Sistema Numérico, produzido pelo 
time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Refletir sobre o Sistema Numérico, buscando suas regularidades.

Plano de aula: O jogo das cores, trabalhando com diversas sequências (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula O Jogo das Cores, Trabalhando com Diversas Sequências, produzido 
pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Resolver situações de contagens em diferentes escalas: de um em um, de dois 
em dois, de cinco em cinco, de dez em dez. 

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/1%C2%BA%20ano/111 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/1%C2%BA%20ano/111 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/numero-secreto-uma-analise-do-sistema-numerico/1674 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/numero-secreto-uma-analise-do-sistema-numerico/1674 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/o-jogo-das-cores-trabalhando-com-diversas-sequencias/1671
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/o-jogo-das-cores-trabalhando-com-diversas-sequencias/1671
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA  1o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Compreensão de medição; medição direta e vocabulário adequado para com-

parar comprimentos, massas e capacidades.  
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Perceber que medir é comparar duas grandezas de mesmo tipo.

•  Identificar algumas grandezas que são passíveis de medição: comprimento, ca-
pacidade e massa. 

•  Fazer estimativas de medições. 

•  Medir e comparar comprimentos usando unidades de medida não padronizada 
e termos, como mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino e 
mais largo. 

•  Medir e comparar capacidades usando unidades de medida não padronizada e 
termos, como cabe mais e cabe menos. 

•  Medir a massa dos objetos usando balanças e unidades não padronizadas e ter-
mos, como mais leve e mais pesado. 

(EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais 
comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve e cabe mais, cabe menos, entre 
outros, para ordenar objetos de uso cotidiano.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

MEDINDO E PESANDO I

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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•  Ordenar objetos de uso cotidiano de acordo com as medições realizadas, 
seguindo critérios, como do mais leve para o mais pesado, do mais fino para o 
mais grosso etc. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  Não há.

Para que o estudante realize medições, é necessário que se depare com diferentes situações em que possa 
comparar quantas vezes uma grandeza cabe em outra. Logo, é importante que compreenda aquilo que será 
medido (comprimento, capacidade, massa) e desenvolva um vocabulário para que possa indicar a comparação 
realizada. Elaborando uma seriação envolvendo objetos, é possível que ele desenvolva um vocabulário onde 
tenha que utilizar termos como: mais leve, mais pesado, mais curto, mais comprido, mais largo, mais estreito, 
mais cheio, mais vazio, etc. Espera-se, até o final do ano, o aprendizado com fluência do uso dos termos: mais 
alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais 
e cabe menos, bem como do conceito de que medir é comparar. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas – (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 
2 - 1º ano - Item 5 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de comparar com-
primentos usando unidades de medida não padronizadas e termos como mais alto, 
mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino e mais largo.

Plano de aula: Quanto Tem? Quanto Cabe? Estimando Medidas (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Quanto Tem? Quanto Cabe? Estimando Medidas, produzido pelo time de 
autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Realizar estimativas a partir de medidas não padronizadas.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/1%C2%BA%20ano/114 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/1%C2%BA%20ano/114 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/quanto-tem-quanto-cabe-estimando-medidas/1118 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/quanto-tem-quanto-cabe-estimando-medidas/1118 
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Plano de aula: Comparando capacidades (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Comparando Capacidades, produzido pelo time de autores da Nova Es-
cola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Comparar medidas de capacidade a partir de meios não padronizados.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/comparando-capacidades/1318
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  1o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Adição e subtração, envolvendo estratégias pessoais de resolução de proble-

mas com diferentes ideias e formas de solução relacionadas a essas operações.  
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Resolver e elaborar problemas de adição e subtração relacionados às ideias de 

juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades com 
suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de 
registros pessoais. 

•  Resolver situações-problema e construir, com base nelas, o significado da adição 
e da subtração. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF01MA05) Comparar números naturais de até duas ordens em situações 

cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois algarismos, 
com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e/ou material manipulável, 
utilizando estratégias e formas de registro pessoais.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

RESOLVENDO PROBLEMAS DE ADIÇÃO  
E SUBTRAÇÃO I

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Para que haja a apropriação das ideias elementares da adição e subtração, o estudante deve ter a oportunidade 
de resolver e elaborar diferentes situações, exemplo: se na sala há 10 meninos e 7 meninas, quantas crianças 
temos ao todo? (ideia de juntar); se no pátio havia 10 meninos e chegaram mais 7 meninas, quantas crianças 
estão no pátio? (ideia de acrescentar); se na quadra havia 17 crianças e 10 delas são meninos, quantas seriam as 
meninas? (ideia de separar); se no parque havia 17 crianças e 10 delas foram embora, quantas crianças ficaram? 
(ideia de retirar). É previsto pela habilidade que em alguns casos os estudantes sintam a necessidade de repre-
sentar tais situações através de figuras ou usar materiais manipulativos. Para que a habilidade seja desenvolvida, 
é necessário que o estudante tenha conhecimento numérico e que possa registrar a resolução de cada situação 
da sua própria maneira, usando suas próprias palavras, desenhos, símbolos pessoais. Incentivar o uso de diferen-
tes representações e analisá-las com o grupo são excelentes oportunidades para que os alunos desenvolvam a 
argumentação e avancem na construção da linguagem matemática. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
1º ano - Item 2 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de comparar quan-
tidades utilizando diferentes estratégias: contagem, pareamento, estimativa e corres-
pondência de agrupamentos.

Avaliações Diagnósticas de Aprofundamento (extraído do Avalia e Aprende - 
Matemática – Caderno 1 - 2º ano - Item 4 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de resolver e ela-
borar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois algarismos, 
com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens 
e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais. 

Plano de aula: A ideia de retirar (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula A Ideia de Retirar, produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem 
como objetivos de aprendizagem:

•  Potencializar o raciocínio lógico através do jogo.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/1%C2%BA%20ano/111
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/1%C2%BA%20ano/111
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/2%C2%BA%20ano/17
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/2%C2%BA%20ano/17
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/a-ideia-de-retirar/1130
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•  Resolver situações-problema advindas do jogo, como contexto de problemati-
zação, sistematizando as ideias de retirar e separar.

•  Utilizar procedimentos próprios de resolução, envolvendo as ideias  
de retirar e separar.

•  Discutir as diferentes resoluções dos estudantes.

Plano de aula: Resolução de Situações-Problema de Adição no Contexto do Jogo 
(extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Resolução de Situações-Problema de Adição no Contexto do Jogo, pro-
duzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Contar, quantificar e representar números através do jogo Monte de Três.

•  Resolver situações-problema advindas do jogo, como contexto de problemati-
zação, sistematizando os conceitos de juntar, acrescentar e comparar.

•  Refletir sobre algumas situações de registro.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/resolucao-de-situacoes-problema-de-adicao-no-contexto-do-jogo/352
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/resolucao-de-situacoes-problema-de-adicao-no-contexto-do-jogo/352
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA  1o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Medida de tempo e uso do calendário.  

(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Reconhecer e relacionar períodos do dia, como manhã, tarde e noite.

•  Reconhecer e nomear os dias da semana e os meses do ano e estabelecer 
relações entre essas unidades de medida.

•  Conhecer, analisar e consultar um calendário para estabelecer a relação entre 
os dias da semana e os meses do ano. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  Não há.

(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando o calendá-
rio, quando necessário.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

MEDINDO O TEMPO I

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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O desenvolvimento desta habilidade está relacionado ao reconhecimento de períodos de tempo, como os nomes 
dos dias da semana e dos meses do ano. Para que o estudante estabeleça relações entre estes intervalos de tem-
pos, também é necessário que ele conheça que uma semana é composta de sete dias, que a maioria dos meses é 
formada por 30 dias e que o ano pode ser dividido em 12 meses. O trabalho de exploração do calendário é uma boa 
sugestão para que isto ocorra. No entanto, vale lembrar que a apropriação da grandeza tempo é processual e exige 
ir além do trabalho com calendário. Vivenciar propostas que trabalhem a duração de intervalos de tempo é essen-
cial. Pular corda, explorar músicas e a rotina são também bons recursos para desenvolver a noção temporal. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 1 - 
2º ano - Item 8 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de reconhecer e 
nomear os dias da semana e os meses do ano e estabelecer relações entre essas uni-
dades de medida.

Plano de aula: Completando um Calendário (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Completando um Calendário, produzido pelo time de autores da Nova 
Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Identificar as características de um calendário e seu uso.

•  Completar informações em um calendário.

Plano de aula: Adivinhe o Mês (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Adivinhe o Mês, produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem 
como objetivo de aprendizagem:

•  Nomear e reconhecer sequencialmente os meses do ano, identificando o 
primeiro e o último mês.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/2%C2%BA%20ano/21 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/2%C2%BA%20ano/21 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/completando-um-calendario/1227
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/adivinhe-o-mes/1459
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COMPONENTE 
CURRICULAR:
MATEMÁTICA 
2º ANO -  ENSINO 
FUNDAMENTAL
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GEOMETRIA

MATEMÁTICA  2o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Figuras geométricas planas (quadrados, retângulos, triângulos e círculos): 

nome, características, semelhanças e diferenças  
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Observar, reconhecer e nomear figuras geométricas planas, tais como círculo, 

quadrado, retângulo e triângulo. 

•  Comparar as figuras geométricas planas entre elas (círculo, quadrado, retângulo 
e triângulo), levantando características de cada uma bem como semelhanças 
entre elas. 

•  Reconhecer as figuras planas estudadas em diferentes disposições e em sólidos 
geométricos estudados. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retân-

gulo e triângulo) em desenhos apresentados em diferentes disposições ou 
em contornos de faces de sólidos geométricos.

(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF02MA15) Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo), por meio de 
características comuns, em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em sólidos geométricos.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

NOMEANDO FIGURAS PLANAS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática –  
Caderno 2 - 2º ano - Item 5 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de reconhecer fi-
guras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em diferentes disposições.

Plano de aula: Figuras Planas em Ambientes (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Figuras Planas em Ambientes, produzido pelo time de autores da Nova 
Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Fazer observações em ambientes da escola localizando figuras planas.

•  Analisar, localizar e diferenciar as figuras planas, como retângulo, círculo,  
quadrado e triângulo de acordo com a característica da medida dos lados.

Plano de aula: Figuras Planas em Obras de Arte (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Figuras Planas em Obras de Arte, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Reconhecer, identificar e nomear as figuras planas em obras de arte.

Para o desenvolvimento desta habilidade, é possível desenvolver um trabalho no qual os estudantes possam ob-
servar o mesmo sólido geométrico a partir de diferentes pontos de vista e, assim, reconhecer as figuras planas que 
o formam. Dessa maneira, os estudantes podem conceber características importantes das figuras planas, como 
apresentarem (ou não) lados e vértices. A representação através de desenhos de diferentes pontos de vista do 
mesmo sólido geométrico contribui, também, na progressão dos níveis de compreensão geométricos do es-
tudante, uma vez que ele começa a identificar as características do sólido geométrico estudado. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/119
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/119
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/figuras-planas-em-ambientes/38
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/compreendendo-sequencias/1226
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/figuras-planas-em-obras-de-arte/466
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA

MATEMÁTICA  2o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Construção de sequências numéricas utilizando uma regularidade e descrição 

da regra (regularidade) de uma sequência.  
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Observar sequências numéricas de números naturais apresentadas em ordem 

crescente ou decrescente e descrever a regra dessa sequência. 

•  Construir sequências de números naturais em ordem crescente e decrescente a 
partir de um número qualquer.

•  Construir sequências recursivas e repetitivas utilizando números, figuras e objetos. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de cente-

nas) pela compreensão de características do sistema de numeração deci-
mal (valor posicional e função do zero).  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF02MA09) Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um núme-
ro qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

CONSTRUÇÃO DE SEQUÊNCIAS  
DE NÚMEROS NATURAIS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
2º ano - Item 1 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de comparar e or-
denar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de característi-
cas do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero).

Avaliações Diagnósticas de Aprodundamento (extraído do Avalia e Aprende - 
Matemática – Caderno 1 - 3º ano - Item 1 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de construir se-
quências de números naturais em ordem crescente ou decrescente, a partir de um 
número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida.

Plano de aula: Investigando os Padrões das Maçãs (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Investigando os Padrões das Maçãs, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Investigar sequências repetitivas através de um padrão.

Além do domínio da sequência numérica, esta habilidade prevê o desenvolvimento de outros tipos de contagem, como 
as sequências repetitivas e as sequências recursivas. Um exemplo do primeiro caso pode corresponder à sequência dos 
números pares a partir do 0 (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ...), em que os algarismos das unidades se repetem a cada cinco 
elementos. Como exemplo de sequências recursivas, é possível utilizar a sequência de três em três a partir do 0 (0, 3, 6, 
9, 12, 15, 18, 21, ...), em que cada novo termo é obtido acrescentando três unidades ao anterior. A percepção de padrões 
e regularidades em sequência é fundamental para o desenvolvimento do pensar algébrico. Realizar a contagem tanto na 
ordem ascendente quanto na ordem descendente potencializa o desenvolvimento desta habilidade. Ela também possi-
bilita o desenvolvimento de sequências utilizando padrões a partir de figuras.

Portanto, espera-se que ao término do 2º ano o estudante observe, identifique, descreva regularidades e construa 
sequências de números naturais apresentadas em ordem crescente ou decrescente.  
(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/115
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/115
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/as-regularidades-da-adicao/1116
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/3%C2%BA%20ano/23
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/3%C2%BA%20ano/23
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/1ano/matematica/procurando-figuras-planas/1681
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/investigando-os-padroes-das-macas/797
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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Plano de aula: Jogo das 10 cartas (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Jogo das 10 Cartas, produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem 
como objetivo de aprendizagem:

•  Construir sequências utilizando a ordem numérica crescente e decrescente, 
valendo-se de regularidade.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/jogo-das-10-cartas/698
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  2o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Compreensão do sistema de numeração decimal: composição e decomposição 

de números. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Compor e decompor números naturais até três ordens.

•  Compreender a organização do sistema de numeração decimal até as centenas 
por meio da decomposição dos números com suporte de material manipulável e 
utilização de diversas representações aditivas. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) 

pela compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor 
posicional e função do zero).

•  (EF01MA07) Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de 
diferentes adições, com o suporte de material manipulável, contribuindo para a 
compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desen-
volvimento de estratégias de cálculo. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável, por 
meio de diferentes adições.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

COMPOSIÇÃO E DECOMPOSIÇÃO DE NÚMEROS II

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
2º ano - Item 2 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de compor e de-
compor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável, 
por meio de diferentes adições.

Plano de aula: Composição com Quadro Numérico (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Composição com Quadro Numérico, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Reconhecer a formação dos números de até três ordens por meio de diferentes 
formas de compor em agrupamentos de dois em dois, de cinco em cinco e dez 
em dez.

Plano de aula: Jogo da Composição (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Jogo da Composição, produzido pelo time de autores da Nova Escola, 
tem como objetivo de aprendizagem:

•  Reconhecer a formação dos números de até três ordens por meio da com-
posição/decomposição numérica.

A exploração da composição e decomposição de quantidades de até três ordens pode ser realizada, conforme 
descreve a habilidade, com o uso de materiais manipuláveis. Assim, as fichas numéricas, as cédulas do sistema mo-
netário, o uso de jogos ou mesmo o material dourado podem favorecer a compreensão do Sistema de Numeração 
Decimal no que se refere à composição e decomposição de números. Vale destacar que o foco deste ano escolar 
é realizar decomposição utilizando adição, sendo também possível ter escritas diferenciadas. Assim, 135 pode ser 
decomposto em: 100 + 30 + 5; em 130 + 5; em 105 + 30; ou ainda em 100 + 20 + 10 + 5, etc. Dessa maneira, ao ob-
ter o mesmo número através de diferentes composições/decomposições, potencializam-se estratégias pessoais 
de cálculo dos estudantes. Espera-se que a habilidade seja mobilizada pelo estudante com fluência até o final do 
ano, pois estabelece um conjunto de procedimentos que serão utilizados para o trabalho com as operações. 
(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/116
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/116
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/composicao-com-quadro-numerico/736
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/compreendendo-sequencias/1226
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/jogo-da-composicao/916
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/figuras-planas-em-obras-de-arte/466
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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UNIDADE TEMÁTICA:  
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA  2o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Leitura, interpretação e comparação de dados representados em tabelas de 

dupla entrada e gráficos de barras ou de colunas simples. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Ler e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de 

barras ou de colunas simples envolvendo pesquisas da realidade próxima. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples. 

(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráfi-
cos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

INTERPRETAÇÃO DE DADOS EM TABELAS  
E GRÁFICOS II

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
2º ano - Item 9 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de ler dados 
expressos em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de barras ou de 
colunas simples.

Plano de aula: Composição com quadro numérico (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Classificando Dados de uma Pesquisa, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Criar critérios para classificar dados de uma pesquisa estatística, organizando 
os dados em uma tabela de dupla entrada.

Plano de aula: Tratando e Lendo Dados de uma Pesquisa (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Tratando e Lendo Dados de uma Pesquisa, produzido pelo time de au-
tores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Representar dados de uma pesquisa em gráficos a partir de uma coleta,  
comparando informações.

Para explorar e desenvolver esta habilidade, é possível trabalhar a relação entre tabelas e gráficos, ou seja, a partir de 
um gráfico, como se organizam os dados em uma tabela, e vice-versa. Sugere-se que isso seja feito coletivamente, 
com boas problematizações e com gráficos ou tabelas mais simples. A linguagem e os elementos relacionados à 
tabela (linhas, colunas, dados, fonte de dados, título, rodapé), assim como a linguagem e os elementos relacionados 
aos gráficos (título, fonte, eixos, legenda), devem ser progressivamente explorados com os estudantes.  
(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/123
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/123
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/classificando-dados-de-uma-pesquisa/1321
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/compreendendo-sequencias/1226
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/tratando-e-lendo-dados-de-uma-pesquisa/1320
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/figuras-planas-em-obras-de-arte/466
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  2o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Compreensão de números com até três ordens: representação escrita e com-

paração de quantidades usando diferentes estratégias. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Ler, interpretar e produzir escritas numéricas e, com base na observação de 

regularidades, levantar hipóteses sobre elas, utilizando-se da linguagem oral, de 
registros informais e da linguagem matemática. 

•  Identificar regularidades na série numérica para nomear, ler e escrever números 
naturais até a ordem de centena.

•  Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais pela compreensão das car-
acterísticas do sistema de numeração decimal, agrupamentos de dez em dez e 
valor posicional. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e 

apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu 
interesse, como jogos, brincadeiras e materiais da sala de aula, entre outros.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de característi-
cas do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero).

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

CONTAGEM E REPRESENTAÇÃO  
DOS NÚMEROS NATURAIS II

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
2º ano - Item 1 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de comparar e or-
denar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de característi-
cas do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero).

Plano de aula: Formando e Ordenando Números com o Dado (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Formando e Ordenando Números com o Dado, produzido pelo time de 
autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Formar números de três ordens a partir do valor posicional e ordená-los.

Plano de aula: Identificando Números de Três Ordens (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Identificando Números de Três Ordens, produzido pelo time de autores 
da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Identificar números de até três ordens. 

Para que o estudante seja capaz de comparar números até a ordem das centenas, é necessário que ele tenha se 
apropriado da sequência numérica e que compreenda as regras do sistema de numeração decimal. Os estudantes 
podem utilizar os conhecimentos sobre agrupamentos na base dez para comparar e ordenar números, bem como 
pensar na decomposição do número. Descobrir padrões na sequência numérica (por exemplo, que os números 
entre 40 e 50 sempre se iniciam pelo algarismo 4) também pode auxiliar o estudante na comparação e ordenação 
de números. Utilizar a representação na reta numérica das quantidades e verificar suas posições também podem 
colaborar com o desenvolvimento desta habilidade.  
(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/115
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/115
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/formando-e-ordenando-numeros-com-o-dado/659
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/identificando-numeros-de-tres-ordens/654 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA  2o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Comprimento: medição, estimativa e comparação, unidades de medidas pa-

dronizadas (metro e centímetro) ou não e uso de instrumentos adequados.  
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar diferentes unidades de medida de comprimento (m e cm).

•  Identificar a unidade de medida de comprimento mais adequada para realizar 
uma medição, como o centímetro para medir lado de polígonos e o metro para 
medir lado de salas.

•  Estimar, medir e comparar comprimentos utilizando diferentes unidades de 
medida, tais como o metro e o centímetro, e diferentes instrumentos de medida 
padronizados e não padronizados. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando ter-

mos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais 
fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais e cabe menos, entre outros, 
para ordenar objetos de uso cotidiano. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizan-
do unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

MEDINDO E PESANDO II

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
2º ano - Item 6 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de medir compri-
mentos que possam ser expressos por números naturais, utilizando uma régua comum.

Plano de aula: Desafio das Medidas II (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Desafio das Medidas II, produzido pelo time de autores da Nova Escola, 
tem como objetivo de aprendizagem:

•  Compreender ideias de medidas de comprimento com unidades padronizadas 
em diferentes situações do cotidiano.

Plano de aula: Estimando e Medindo Utilizando Medidas Não Padronizadas e Pa-
dronizadas (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Estimando e Medindo Utilizando Medidas Não Padronizadas e Padronizadas, 
produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Realizar estimativas e medições entre medidas de comprimento utilizando me-
didas não padronizadas e padronizadas.

Para desenvolver esta habilidade, é necessário que o estudante: 
(i) identifique que o comprimento é uma grandeza que pode ser medida; 
(ii) saiba que medir é comparar quantas vezes a unidade de medida utilizada está contida na grandeza  

que se pretende medir; 
(iii) expresse a relação citada anteriormente através de um número e uma unidade de medida. 

O caráter investigativo é importante neste caso, pois propicia ao estudante experimentar diferentes instrumentos de 
medidas para efetuar uma medição. Por exemplo, ao medir o comprimento de uma parede usando o estojo, passos 
(instrumentos não usuais) e até mesmo o metro (medida-padrão), é possibilitado ao estudante estabelecer relações 
entre o número e a unidade de medida usada (quanto maior for a unidade padrão, menos vezes ela será utilizada na 
medição). Trata-se, neste caso, de uma conclusão fundamental para que o estudante faça a distinção entre utilizar o 
metro ou o centímetro para efetuar determinada medição. Espera-se que a aprendizagem sobre as unidades metro e 
centímetro seja mobilizada com fluência até o final do 3º ano, a qual representa apenas parte desta habilidade.  
(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/120 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/120 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/desafio-das-medidas-ii/1228 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/estimando-e-medindo-utilizando-medidas-nao-padronizadas-e-padronizadas/1731
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/estimando-e-medindo-utilizando-medidas-nao-padronizadas-e-padronizadas/1731
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  2o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Construção de fatos básicos da adição e subtração: utilização de estratégias 

pessoais de cálculo (cálculo mental e estimativas) e resolução de problemas 
com diferentes formas de resolução.  
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Construir os fatos básicos da adição e da subtração tomando por base situ-

ações-problema para a construção de um repertório a ser utilizado no cálculo 
dessas operações.

•  Resolver adições com soma até 10 e subtrações com diferença até 10 e do tipo 
10 - x e com diferença entre 0 e 9, usando a estimativa e o cálculo mental para 
obter os resultados. 

•  Resolver e elaborar problemas de adição e subtração relacionados às ideias de 
juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando 
diferentes estratégias de cálculo. 

•  Resolver situações-problema e construir, com base nelas, o significado da adição 
e da subtração. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. 

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três ordens, com 
os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

RESOLVENDO PROBLEMAS DE ADIÇÃO  
E SUBTRAÇÃO II

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
2º ano - Item 2 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de resolver pro-
blemas de adição e de subtração, com os significados de juntar, acrescentar, separar e 
retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais.

A partir de situações nas quais é necessário que o estudante opere com pequenas quantidades (números menores 
que 10), é possível construir os fatos básicos da adição e subtração. Dessa maneira, pode-se estabelecer relações 
importantes que sempre serão utilizadas pelo estudante. Por exemplo, conhecer que 5 + 2 = 7 (fato básico da 
adição) contribui para que o estudante entenda que 7 - 2 = 5 e que 7 - 5 = 2 (fatos básicos da subtração). Ao mesmo 
tempo, esses fatos básicos permitem aos estudantes realizar cálculos maiores futuramente. Ao realizar 15 + 7, o 
estudante poderá pensar 15 + 5 + 2 = 20 + 2 = 22. Finalmente, é possível apresentar os sinais de adição e de sub-
tração (que indicam ações) e o sinal de igual (que representa equivalências entre as quantidades). Obter o mesmo 
número de diferentes maneiras auxilia o estudante no desenvolvimento da ideia de equivalência (obter 5 como 1 + 
4, 2 + 3, 6 - 1 é um exemplo deste caso). Quanto ao desenvolvimento da habilidade EF02MA06, pode-se solicitar ao 
estudante, por exemplo, que proponha situações onde haja a necessidade de:

(i) agrupar um grupo com 8 objetos com outro grupo com 3 objetos (ideia de juntar); 
(ii) inserir, em um grupo com 8 objetos, outros 3 novos objetos (ideia de acrescentar); 
(iii) remover, de um grupo com 11 objetos, 3 deles (ideia de separar); 
(iv) solicitar que, de um grupo com 11 objetos, sejam diminuídos 3 objetos (ideia de tirar). 

Dessa maneira, vários conceitos são mobilizados simultaneamente, a saber: conhecimento numérico; fatos básicos 
da adição; fatos básicos da subtração; ideias elementares das operações (adição/subtração); resolução e elaboração 
de situações-problemas; estratégias pessoais de cálculo; e diferentes registros para a representação da solução.  
(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolven-

do números de até dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, 
separar e retirar, com o suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando 
estratégias e formas de registro pessoais. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/117
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/117
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Avaliações Diagnósticas de Aprofundamento (extraído do Avalia e Aprende - 
Matemática – Caderno 1 - 3º ano - Item 4 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de resolver problemas 
de adição e de subtração, envolvendo números de até três ordens, com os significados de 
juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais.

Plano de aula: Adicionando com Tampinhas (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Adicionando com Tampinhas, produzido pelo time de autores da Nova 
Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Resolver adições com números de até dois algarismos, utilizando estratégias 
pessoais de cálculo.

Plano de aula: Solucionando os Problemas! (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Solucionando os Problemas!, produzido pelo time de autores da Nova 
Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Identificar nas situações-problemas se a operação que deverá ser utilizada será 
de adição ou subtração a partir dos diferentes significados (acrescentar, juntar, 
comparar e retirar) e por meio de estratégias pessoais resolvê-las.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/3%C2%BA%20ano/26
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/3%C2%BA%20ano/26
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/adicionando-com-tampinhas/649
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/solucionando-os-problemas/594
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GEOMETRIA

MATEMÁTICA  2o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Localização de pessoas e de objetos no espaço considerando mais de um pon-

to de referência e mudanças de direção e/ou de sentido. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Observar e representar a localização e os deslocamentos de pessoas e objetos 

no espaço de diferentes pontos de vista. 

•  Aprender a se localizar com base em deslocamentos realizados, usando algum 
ponto de referência. 

•  Indicar e representar, usando linguagem verbal e não verbal, mudanças de 
direção e de sentido de objetos e pessoas no espaço. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço se-

gundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de 
termos que se referem à posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é 
necessário explicitar-se o referencial. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF02MA12) Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os deslocamentos de pessoas e 
de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

LOCALIZAÇÃO ESPACIAL II

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
2º ano - Item 4 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de indicar e repre-
sentar, usando linguagem verbal e não verbal, mudanças de direção e de sentido de 
objetos e de pessoas no espaço.

Plano de aula: Diferentes Espaços e Direções (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Diferentes Espaços e Direções, produzido pelo time de autores da Nova 
Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Relacionar pessoas e objetos em diferentes posições, direção e sentido.

Plano de aula: O Espaço da Sala de Aula (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula O Espaço da Sala de Aula, produzido pelo time de autores da Nova Esco-
la, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Estabelecer pontos de referência para localização e deslocamento  
de pessoas e objetos.

Esta habilidade apresenta dois conceitos importantes a serem desenvolvidos. O primeiro refere-se a repre-
sentações estáticas. Ocorre, por exemplo, quando o estudante é solicitado a utilizar dois referenciais para expres-
sar uma determinada localização. Neste caso, uma possível sugestão é a utilização de um croqui da sala de aula e o 
apoio de dois objetos para indicar uma posição (a mesa da professora está entre a janela e a porta, por exemplo). O 
segundo conceito relaciona-se à descrição de um deslocamento. É necessário que o estudante indique a direção e 
o sentido do itinerário desenvolvido. Por exemplo, para vir de casa até a escola é necessário caminhar cinco quadras 
em linha reta, virar à direita e, depois, caminhar mais quatro quadras em linha reta.  
(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/118
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/118
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/diferentes-espacos-e-direcoes/57
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/o-espaco-da-sala-de-aula/464
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GEOMETRIA

MATEMÁTICA  2o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Sólidos geométricos em objetos do cotidiano, nome, características e seme-

lhanças e diferenças entre figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, 
pirâmide, cone, cilindro e esfera). 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Observar, reconhecer e nomear figuras geométricas espaciais, tais como cubo, 

bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera.

•  Comparar as figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, 
cone, cilindro e esfera), levantando características de cada uma bem como se-
melhanças e diferenças entre elas. 

•  Relacionar os sólidos geométricos a objetos do mundo físico. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e 

triângulo) em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contor-
nos de faces de sólidos geométricos. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, 
cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

NOMEANDO SÓLIDOS GEOMÉTRICOS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC


52

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
1º ano - Item 4 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de desenhar for-
mas planas, como o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo.

Avaliações Diagnósticas de Aprofundamento (extraído do Avalia e Aprende - 
Matemática – Caderno 1 - 3º ano - Item 6 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de relacionar os 
sólidos geométricos a objetos do mundo físico, fazendo uso de sua nomenclatura ou 
de representações em perspectiva.

Plano de aula: Brincando com as Figuras Não Planas: Cubo e Paralelepípedo (ex-
traído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Brincando com as Figuras Não Planas: Cubo e Paralelepípedo, produzido 
pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Explorar, comparar e caracterizar o cubo e o paralelepípedo. 

•  Identificar e nomear o cubo e paralelepípedo e suas faces, vértices e arestas.

O foco desta habilidade está no reconhecimento dos principais sólidos geométricos a partir de seu aspecto global, 
na sua identificação (nome escrito ou falado) e na associação de algum objeto do mundo físico que apresente 
formato semelhante. Atividades em que o estudante possa reconhecer pelo menos uma das características apre-
sentadas pelos sólidos são pertinentes para o desenvolvimento desta habilidade. Assim, propostas que envolvam 
modelagem, construções a partir de uma planificação dada, embalagens, etc., são boas oportunidades de ex-
ploração dos elementos relacionados a faces, vértices e arestas, por exemplo. 
(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/1%C2%BA%20ano/113
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/1%C2%BA%20ano/113
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/3%C2%BA%20ano/28
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/3%C2%BA%20ano/28
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/brincando-com-as-figuras-nao-planas-cubo-e-paralelepiedo/132
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/brincando-com-as-figuras-nao-planas-cubo-e-paralelepiedo/132
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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Plano de aula: Planificando as Figuras Não Planas (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Planificando as Figuras Não Planas, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Identificar e dar nome à pirâmide de base quadrada e ao paralelepípedo.

•  Planificar os sólidos e reconhecer as faces da pirâmide e do paralelepípedo.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/planificando-as-figuras-nao-planas/133
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA  2o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Unidade monetária: reconhecimento e trocas entre cédulas e moedas, resolu-

ção de problemas. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Conhecer cédulas e moedas brasileiras e estabelecer relações entre elas.

•  Resolver problemas cotidianos envolvendo o sistema monetário. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até três ordens, com 

suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para 
resolver situações cotidianas.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

SISTEMA MONETÁRIO I

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
2º ano - Item 8 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de estabelecer a 
equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro.

Plano de aula: Composição e Decomposição de Valores do Sistema Monetário (ex-
traído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Composição e Decomposição de Valores do Sistema Monetário, produzi-
do pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Compreender o uso das cédulas e moedas no sistema monetário brasileiro.

Plano de aula: Resolução de Situações-Problema Envolvendo Valores do Sistema 
Monetário (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Resolução de Situações-Problema Envolvendo Valores do Sistema Monetário, 
produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Resolver situações-problema envolvendo composição e decomposição de 
cédulas e moedas até o valor de R$ 100.

O desenvolvimento desta habilidade está associado ao reconhecimento das cédulas e moedas utilizadas no siste-
ma monetário brasileiro, a saber nomeá-las e a efetuar trocas envolvendo cédulas e moedas de diferentes valores. 
Um fato importante a ser desenvolvido está relacionado à quantidade de cédulas ou moedas necessárias para 
obter outra de valor diferente. Compor e decompor o mesmo valor utilizando notas de valores diferentes auxilia, 
também, em situações que envolvam compra, venda e troco de produtos pelos estudantes. Nota-se que, neste 
último caso, trata-se de uma aplicação do conhecimento a ser desenvolvido pelos estudantes. 
(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/122
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/122
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/composicao-e-decomposicao-de-valores-do-sistema-monetario/1583
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/composicao-e-decomposicao-de-valores-do-sistema-monetario/1583
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/resolucao-de-situacoes-problema-envolvendo-valores-do-sistema-monetario/915
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/resolucao-de-situacoes-problema-envolvendo-valores-do-sistema-monetario/915
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA  2o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Medida de tempo: intervalos entre duas datas e uso do calendário anual. 

(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Construir noções de dimensão do tempo, tais como anterioridade, posteriori-

dade e simultaneidade. 

•  Identificar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da 
semana e meses do ano. 

•  Observar um calendário anual e compreender suas características e esse ins-
trumento como um marcador temporal. 

•  Utilizar o calendário como marcador de tempo para planejamentos e organi-
zação de agenda. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses 

do ano, utilizando o calendário, quando necessário. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana e meses do ano, utili-
zando calendário, para planejamentos e organização de agenda.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

MEDINDO O TEMPO II

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
2º ano - Item 7 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de indicar a du-
ração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana e meses do ano, 
utilizando calendário, para planejamentos e organização de agenda.

Plano de aula: Conhecendo os Dias da Semana (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Conhecendo os Dias da Semana, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Compreender a ordem dos dias da semana.

•  Identificar o primeiro dia da semana.

Plano de aula: Calendário Escolar (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Calendário Escolar, produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem 
como objetivos de aprendizagem:

•  Compreender legendas para coletar informações no calendário escolar.

•  Através da leitura das informações, compreender o intervalo de tempo.

•  Indicar o intervalo de tempo entre dois feriados.

Para o estudante desenvolver a fluência no uso do calendário, é preciso que seja explorado noções de tempo como, por 
exemplo, momento presente, momento passado, momento futuro, tempo já transcorrido, tempo a transcorrer. O trabalho 
com o apoio do calendário (previsto na habilidade) como marcador temporal é muito útil neste caso, desde que haja a 
identificação dos momentos citados e a efetiva contagem entre as datas pressupostas. Realizar a contagem de diferentes 
maneiras (em dias, em semanas ou em meses) também colabora com o desenvolvimento desta habilidade.  
(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/121
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/2%C2%BA%20ano/121
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/conhecendo-os-dias-da-semana/487
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/calendario-escolar/591
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA

MATEMÁTICA  3o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Padrões ou regularidades em sequências numéricas recursivas, reconhecimento 

e descrição  
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar regularidades por meio de investigação em sequências ordenadas de 

números naturais resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas. 

•  Descrever a regra de formação de uma sequência numérica.

•  Determinar em uma sequência numérica elementos faltantes ou seguintes por 
meio de investigação.

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF02MA09) Construir sequências de números naturais em ordem crescen-

te ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regulari-
dade estabelecida.

•  (EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito 
para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com 
números naturais.

•  (EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de uni-
dade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em 
língua materna

(EF03MA10) Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização 
de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e 
determinar elementos faltantes ou seguintes.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

REGULARIDADES EM SEQUÊNCIAS ORDENADAS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Plano de aula: As Regularidades da Adição (extraído do material da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O  plano de aula As Regularidades da Adição, produzido pelo time de autores da Nova 
Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Identificar e expressar a regularidade em sequências numéricas ou geométricas.

•  Descrever padrões em operações de adição sem mencionar as propriedades.

Plano de aula: Compreendendo Sequências (extraído do material da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

Neste plano de aula, as atividades têm como objetivo de aprendizagem: 

•  Reconhecer padrões de uma sequência para identificação dos próximos ele-
mentos, em sequências de formas ou padrões numéricos simples.

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende – Matemática - Caderno 2 - 
3º ano - Item 8 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de inferir um ou 
mais elementos ausentes em uma sequência ordenada de números naturais resultante 
da realização de adições ou de subtrações sucessivas.

Para o desenvolvimento desta habilidade, é possível desenvolver situações em que o aluno tenha que relatar o pa-
drão utilizado em sequências resultantes de adições/subtrações sucessivas do mesmo valor. Por exemplo, pode-se 
pedir que o aluno explique o que está ocorrendo na sequência (2, 13, 24, 35, ... - adição sucessiva de 11) ou solicitar 
que diga qual é o próximo termo da sequência (150, 135, 120, 105, ... - subtração sucessiva de 15). O trabalho en-
volvendo sequências formadas por figuras nas quais o aluno deve determinar termos ausentes, também pode ser 
explorado no desenvolvimento desta habilidade.

Portanto, espera-se que ao final do 3º ano o estudante reconheça e descreva um padrão ou uma regularidade de 
sequências de números naturais resultantes de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, e de-
termine termos ausentes nessas sequências. (Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna).

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/as-regularidades-da-adicao/1116
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/compreendendo-sequencias/1226
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/3%C2%BA%20ano/131
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/3%C2%BA%20ano/131
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GEOMETRIA

MATEMÁTICA  3o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramos): 

características e classificação  
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar propriedades do quadrado, do retângulo, do paralelogramo, do triân-

gulo e do trapézio. 

•  Identificar semelhanças e diferenças entre formas planas e não planas.

•  Identificar e nomear as principais figuras planas, tais como quadrado, retângulo, 
trapézio e paralelogramo, e classificá-las quanto ao número de lados e de vértices. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e 

triângulo) em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em con-
tornos de faces de sólidos geométricos.

(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em 
relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

CLASSIFICAÇÃO DE FIGURAS PLANAS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
1º ano - Item 4 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de desenhar for-
mas planas, como o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo.

Avaliações Diagnósticas de Aprofundamento (extraído do Avalia e Aprende - 
Matemática – Caderno 1 - 4º ano - Item 9 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de classificar fi-
guras planas (triângulos, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em relação à 
quantidade de lados.

Plano de aula: Reconhecimento de Figuras Planas (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Reconhecimento de Figuras Planas, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Comparar figuras planas entre si.

A partir das representações planas dos sólidos geométricos (ver habilidade EF03MA14), é possível analisar seus 
elementos, como número de vértices e de lados para elaborar uma classificação prévia, diferenciando triângulos 
e quadriláteros. Através de cópias dos quadriláteros e dobraduras, é possível comparar a medida de seus lados (se 
são ou não congruentes) e reservar para o próximo ano a comparação relativa às posições dos lados (se são ou não 
paralelos). O mesmo pode ser aplicado ao fato de os lados serem ou não perpendiculares entre si, pois a noção de 
ângulo reto será abrangida apenas no 4º ano. Quebra-cabeças, mosaicos e geoplanos podem ser recursos que 
auxiliam na análise, representação e percepção das características das figuras planas.  
(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/1%C2%BA%20ano/113
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/1%C2%BA%20ano/113
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/as-regularidades-da-adicao/1116
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/4%C2%BA%20ano/41
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/4%C2%BA%20ano/41
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/compreendendo-sequencias/1226
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/reconhecimento-de-figuras-planas/1626
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Plano de aula: Reconhecer Figuras Planas (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Reconhecer Figuras Planas, produzido pelo time de autores da Nova Es-
cola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Diferenciar figuras planas de figuras não planas.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/figuras-planas-ou-nao-planas/470
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GEOMETRIA

MATEMÁTICA  3o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Figuras espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, cones): reconhecimento, 

nomenclatura, características e planificação.  
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar, nomear e descrever as propriedades dos prismas (cubo e bloco retangular).

•  Identificar e descrever as características e as propriedades das pirâmides.

•  Identificar faces, vértices e arestas em prismas e pirâmides.

•  Analisar diferentes planificações da pirâmide, do cubo, do bloco retangular do 
cone e do cilindro.

•  Identificar figuras planas como partes de um sólido geométrico.

•  Identificar e descrever características e propriedades de figuras geométricas espa-
ciais, como prismas e pirâmides, e relacionar cada uma delas a suas planificações. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais 

(cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com 
objetos do mundo físico.

(EF03MA14) Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides, cilin-
dros, cones), relacionando-as com suas planificações.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

FIGURAS GEOMÉTRICAS ESPACIAIS I

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Plano de aula: Receita matemática! Contando Faces, Vértices e Arestas (extraído 
da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Receita Matemática! Contando Faces, Vértices e Arestas, produzido pelo 
time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Identificar e contar faces, vértices e arestas dos sólidos geométricos.

Plano de aula: Os Sólidos e Suas Planificações (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Os Sólidos e Suas Planificações, produzido pelo time de autores da Nova 
Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Relacionar figuras geométricas espaciais com sua planificação.

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
3º ano - Item 6 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de identificar fa-
ces, vértices e arestas em prismas e pirâmides.

Ampliando o foco das habilidades envolvendo sólidos geométricos dos anos anteriores nesta habilidade, a planifi-
cação de tais formas geométricas é sugerida como elemento facilitador para que os estudantes identifiquem suas 
características. Através da abertura de uma aresta em comum ou pela rolagem do sólido geométrico sobre uma 
folha, é possível obter um molde (planificação) de tal sólido e, com isso, identificar as formas planas que o compõe. 
Também é possível questionar características importantes para diferenciar, por exemplo, prismas (que apresentam 
duas bases) das pirâmides (que apresentam base única). Propostas em que os estudantes tenham que argumentar, 
desenhar, representar e escrever sobre o que observam auxiliam no desenvolvimento do letramento matemático 
dos estudantes. 
(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/receita-matematica-contando-faces-vertices-e-arestas/524
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/receita-matematica-contando-faces-vertices-e-arestas/524
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/os-solidos-e-suas-planificacoes/1680
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/3%C2%BA%20ano/129
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/3%C2%BA%20ano/129
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA  3o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Sistema monetário: resolução e elaboração de problemas. 

(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Reconhecer cédulas e moedas que circulam no Brasil e possíveis trocas entre 

elas, em função de seus valores.

•  Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de 
valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do 

sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do 
sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

SISTEMA MONETÁRIO II

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
3º ano - Item 10 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de resolver pro-
blemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema 
brasileiro em situações de compra, venda e troca.

Plano de aula: Resolução de Situações-Problema Envolvendo Valores Monetários 
(extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Resolução de Situações-Problema Envolvendo Valores Monetários, pro-
duzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Compreender o sistema monetário através da resolução de situação-problema, 
envolvendo comparação e a equivalência de valores monetários.

Plano de aula: Resolução de Situações-Problema Envolvendo Situações de Com-
pra e Venda. (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Resolução de Situações-Problema Envolvendo Situações de Compra e Ven-
da, produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Resolver situação-problema envolvendo comparação e equivalência de valores 
monetários em situações de compra e venda.

O foco desta habilidade se relaciona com outra habilidade desenvolvida nos anos anteriores (EF02MA20). Situ-
ações nas quais é necessário que o estudante efetue simulações de compra e venda de mercadorias, calculem 
descontos ou determinem troco, podem fornecer, quando bem problematizadas, contextos em que haja a 
necessidade de conhecer os valores das cédulas e moedas, compreender a equivalência de valores entre notas 
de valores diferentes ou comparar o valor de cédulas e moedas para identificar quantas vezes o valor de uma é 
maior que outra cédula ou moeda.  
(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/3%C2%BA%20ano/133
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/3%C2%BA%20ano/133
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/resolucao-de-situacoes-problema-envolvendo-valores-monetarios/1708
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/resolucao-de-situacoes-problema-envolvendo-valores-monetarios/1708
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/resolucao-de-situacoes-problema-envolvendo-situacoes-de-compra-e-venda/6380
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/resolucao-de-situacoes-problema-envolvendo-situacoes-de-compra-e-venda/6380
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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UNIDADE TEMÁTICA:  
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA  3o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas e de barras: leitura, interpretação 

e comparação de dados.

•  Pesquisa estatística: coleta e organização dos dados em tabelas, listas e em 
gráficos de colunas simples.  
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Ler e analisar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de bar-

ras ou de colunas envolvendo pesquisas significativas.

•  Utilizar na interpretação de tabelas e gráficos termos, como maior  
e menor frequência. 

•  Apropriar-se da linguagem estatística (maior e menor frequência) para com-
preender aspectos da realidade sociocultural.

•  Coletar e organizar informações em listas, tabelas e gráficos.

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou 
de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, 
apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos.

(EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 50 elementos, organizar 
os dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla entrada e representá-los em gráficos de colunas 
simples, com e sem uso de tecnologias digitais.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

INTERPRETAÇÃO DE DADOS EM TABELAS  
E GRÁFICOS III

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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Nesta habilidade, está implícito o conceito de frequência absoluta, ou seja, o número de vezes apresentado por 
um evento que se repete. Um bom exemplo envolve o lançamento de um dado: se durante dez lançamentos foi 
obtido o número 6 cinco vezes, isto significa que a frequência do número 6 é cinco (número de vezes que saiu o 
número 6 no lançamento do dado). A partir da compreensão deste conceito, o aluno terá condições de comparar 
elementos de um gráfico ou de uma tabela para indicar qual evento apresenta uma frequência maior ou menor 
que outro. Há ainda, nesta habilidade, um destaque a situações que envolvam o contexto sociocultural do es-
tudante, como número de irmãos que possui, quantidade de pessoas em sua residência ou número de televisões 
da sua família. 

Em relação a habilidade EF03MA28, inicia-se uma exploração mais sistematizada do método estatístico com-
parada àquela vista em anos anteriores. Em outras palavras, a partir da identificação de um problema (hipótese 
inicial), os estudantes devem coletar os dados, organizá-los na forma de tabelas, representá-los graficamente 
para, por último, elaborar conclusões simples que podem comprovar ou refutar a ideia inicialmente prevista. A 
delimitação da população a ser entrevistada e a escolha da amostra (possibilitando um número maior de entre-
vistados) também podem ser realizadas pelos estudantes sob orientação do professor, que pode usar recursos 
tecnológicos para tabular e representar os dados da pesquisa.  
(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

•  Representar uma pesquisa realizada por meio de gráficos de colunas simples. 

•  Produzir textos escritos com base na interpretação de gráficos e tabelas produzidas. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de 

tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para me-
lhor compreender aspectos da realidade próxima.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
3º ano - Item 7 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de comparar da-
dos expressos em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de barras ou de 
colunas, com compreensão de termos como maior e menor frequência.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/3%C2%BA%20ano/130
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/3%C2%BA%20ano/130
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Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 1 - 
4º ano - Item 13 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de comparar da-
dos expressos em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de barras ou de 
colunas, com compreensão de termos como maior e menor frequência.

Plano de aula: Interpretando Gráfico e Seus Elementos (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Interpretando Gráfico e Seus Elementos, produzido pelo time de autores 
da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Interpretar gráficos de barras verticais e seus elementos (variáveis categóricas; 
legenda; título; fonte de dados; eixos de dados).

Plano de aula: Tratando e Lendo Dados de uma Pesquisa (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Tratando e Lendo Dados de uma Pesquisa, produzido pelo time de au-
tores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Representar dados de uma pesquisa em gráficos a partir de uma coleta, 
comparando informações.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/4%C2%BA%20ano/45
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/4%C2%BA%20ano/45
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/interpretando-grafico-e-seus-elementos/1699
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/matematica/tratando-e-lendo-dados-de-uma-pesquisa/1320
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA  3o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Grandeza comprimento: estimativa, medição, comparação, unidades de medida 

padronizadas ou não e uso de instrumentos de medida adequados.

•  Grandezas massa e capacidade: estimativa, medição e unidades de medida pa-
dronizadas ou não.  
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar diferentes unidades de medida de comprimento (m e cm) e a 

relação entre elas. 

•  Identificar a unidade de medida de comprimento mais adequada para re-
alizar uma medição. 

•  Estimar, medir e comparar comprimentos utilizando diferentes unidades de me-
dida, como o metro e o centímetro, e distintos instrumentos de medida. 

•  Expressar numericamente o resultado de uma medição envolvendo  
a grandeza comprimento.

•  Associar as unidades de medida de comprimento ao sistema métrico decimal.

•  Identificar as unidades de medida de massa e de capacidade (kg e L, respectiva-
mente) e estabelecer relação entre elas.

(EF03MA19) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padro-
nizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos instrumentos de medida.

(EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais 
usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama), reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagens, entre outros.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

MEDINDO E PESANDO III

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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A habilidade EF03MA19 apresenta uma ampliação do trabalho realizado pela habilidade EF02MA16 com a intro-
dução de uma nova unidade de medida (o milímetro). É importante ressaltar que o trabalho envolvendo medições 
está baseado na identificação da grandeza (comprimento), da comparação com a unidade padrão a ser usada 
(metro, centímetro ou milímetro) e da expressão do número de vezes que a unidade está contida na grandeza e 
sua respectiva unidade de medida. De maneira análoga ao ocorrido com o Sistema de Numeração Decimal, em 
que ano após ano é ampliado o universo numérico do estudante, é significativo que ele estabeleçam relações de 
equivalência entre metro e centímetro, metro e quilômetro e metro e milímetro. O trabalho com a estimativa e 
a utilização de instrumentos, como régua, trena e metro, devem ser explorados. Espera-se que a aprendizagem 
em relação às unidades metro e centímetro seja mobilizada com fluência pelo estudante. Esta aprendizagem 
representa parte da habilidade em questão e não é foco a fluência na unidade milímetro. Sugerimos que sejam 
trabalhadas as unidades e os instrumentos mais adequados a realização das medidas de comprimento. 

De maneira análoga ao ocorrido com a grandeza comprimento, para que ocorra o desenvolvimento da habilidade 
EF03MA20 é importante que o estudante possa:

(i) identificar a grandeza a ser medida (massa ou capacidade); 
(ii) comparar a unidade-padrão com a grandeza a ser medida; 
(iii) explicitar esta comparação através de uma quantidade (número) seguida de uma unidade de medida. 

Relações envolvendo o quilograma e o grama (1 kg = 1000 g) e o litro e o mililitro (1 L = 1000 ml) podem ser 
exploradas através da leitura de embalagens de produtos e bulas de medicamentos. Contudo, relações expres-
sas por números racionais (na forma de fração ou decimal) devem ficar restritas aos próximos anos. Espera-se 
que a aprendizagem sobre as unidades litro e quilograma seja mobilizada com fluência até o final do ano, a qual 
representa apenas parte desta habilidade. Não são foco de fluência as unidades mililitro, grama e miligrama. 
Sugerimos que sejam trabalhados as unidades e os instrumentos mais adequados à realização das medidas de 
comprimento, massa e capacidade. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

•  Estimar, medir e comparar massa e capacidade utilizando unidades de medida 
padronizadas e não padronizadas.

•  Valorizar a importância das medidas em situações cotidianas e reconhecer as 
grandezas de massa e de capacidade em leitura de rótulos e embalagens. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (in-

cluindo contorno) e de polígonos, utilizando unidades de medida não padroniza-
das e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
3º ano - Item 5 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de identificar a 
unidade de medida de comprimento mais adequada para realizar uma medição.

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 1 - 
4º ano - Item 11 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de reconhecer as 
grandezas massa e capacidade na leitura de rótulos e embalagens.

Plano de aula: Medindo com Régua (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Medindo com Régua, produzido pelo time de autores da Nova Escola, 
tem como objetivo de aprendizagem:

•  Estabelecer a relação entre unidades de medida de uma mesma grandeza (metro 
e centímetro). 

Plano de aula: Desafio Sob Medida (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Desafio Sob Medida, produzido pelo time de autores da Nova Escola, 
tem como objetivo de aprendizagem:

•  Estabelecer a relação entre unidades de medida de uma mesma grandeza.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/3%C2%BA%20ano/128 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/3%C2%BA%20ano/128 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/4%C2%BA%20ano/43 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/4%C2%BA%20ano/43 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/medindo-com-regua/1706
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/desafio-sob-medida/1725
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  3o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Números naturais: leitura, representação escrita e na reta numérica, com-

paração e ordenação. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Ler, representar, comparar e ordenar números naturais até a ordem de unidade 

de milhar.

•  Perceber regularidades da escrita numérica e do sistema de numeração decimal.

•  Utilizar as características do sistema de numeração decimal para interpretar e 
produzir escritas e informações numéricas em situações diversas.

•  Escrever números por extenso. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) 

pela compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor 
posicional e função do zero). 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações 
entre os registros numéricos e em língua materna.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

CONTAGEM E REPRESENTAÇÃO  
DOS NÚMEROS NATURAIS III

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Para que o estudante consiga comparar e ordenar números até a ordem da unidade de milhar, é necessário de-
senvolver o conhecimento da sequência numérica (escrita e falada) e oportunizar diferentes situações para que 
os estudantes desenvolvam estratégias de comparações envolvendo números. O apoio da reta numérica gradu-
ada em intervalos de 10 em 10 e, também, de 100 em 100 pode contribuir significativamente para o desenvolvi-
mento desta habilidade. A leitura e escrita de números merece destaque nesta habilidade, sobretudo para que o 
estudante estabeleça relações entre a representação de um número no sistema de numeração decimal através 
da linguagem materna. As situações envolvendo leitura de dados em gráficos e tabelas são bons contextos para 
essa aprendizagem, além do trabalho envolvendo jogos de memória e bingo de números grandes.  
(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
3º ano - Item 1 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de ler, representar, 
comparar ou ordenar números naturais até 1000.

Plano de aula: Ler e Escrever Números até a Ordem de Unidade de Milhar (extraído 
da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Ler e Escrever Números até a Ordem de Unidade de Milhar, produzido 
pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Representar e ordenar números de até quatro ordens.

Plano de aula: Leitura e a Escrita dos Números até 4 Algarismos (Extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Leitura e a Escrita dos Números até 4 Algarismos, produzido pelo time de 
autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Desenvolver a leitura e a escrita dos números até quatro algarismos.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/3%C2%BA%20ano/124
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/3%C2%BA%20ano/124
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/representacao-e-ordenacao-de-numeros-ate-a-quarta-ordem/476
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/representacao-e-ordenacao-de-numeros-ate-a-quarta-ordem/476
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/leitura-e-a-escrita-dos-numeros-ate-4-algarismos/1193
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/leitura-e-a-escrita-dos-numeros-ate-4-algarismos/1193
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  3o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Resolução de adição com reserva e subtração com recurso, resolução de problemas 

envolvendo adição e subtração com diferentes estratégias ou escrita matemática.  
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Resolver problemas que envolvam adição e subtração com números naturais 

utilizando diferentes procedimentos de cálculo. 

•  Reconhecer por meio da resolução de problemas que um mesmo raciocínio 
(operação) está relacionado a problemas diferentes e que um mesmo problema 
pode ser resolvido pelo uso de diferentes raciocínios. 

•  Ampliar os conhecimentos de cálculo (mental, escrito, exato, aproximado) por meio 
do conhecimento de regularidades de fatos fundamentais da adição e da subtração.

•  Reconhecer, compreender e utilizar diferentes algoritmos para somar e subtrair. 

•  Utilizar a decomposição das escritas numéricas para a realização do cálculo men-
tal e escrito das operações de adição e subtração. 

•  Efetuar adição com reserva e subtração com recurso até a ordem do milhar.

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos 
envolvendo adição e subtração com números naturais.

(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescen-
tar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou 
aproximado, incluindo cálculo mental.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

CONTAGEM E REPRESENTAÇÃO  
DOS NÚMEROS NATURAIS III

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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•  Resolver problemas envolvendo adição e subtração utilizando estratégias pes-
soais de cálculo ou uma escrita matemática. 

•  Associar a subtração às ideias de subtrair, completar e comparar.

•  Associar a adição às ideias de juntar e acrescentar.

(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envol-

vendo números de até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, 
separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

Para além dos algoritmos convencionais, é importante que o estudante tenha a possibilidade de desenvolver outros 
procedimentos de cálculo para adição e subtração, como o cálculo mental, exato ou aproximado. Estimar a gran-
deza de uma soma ou subtração é uma boa proposta neste contexto, que pode incluir situações contextualizadas, 
envolvendo compra e venda de mercadorias. Para explorar cálculos não convencionais, é possível utilizar as fichas 
numéricas, quadros de números e o sistema monetário. Para o trabalho com algoritmo convencional, o apoio de 
materiais estruturados, como o ábaco ou material dourado, se faz bem importante. 

Quanto ao desenvolvimento da habilidade EF03MA06, é importante que os estudantes tenham a possibilidade de 
ampliar o trabalho iniciado nos anos anteriores acerca da resolução e elaboração de situações-problemas envol-
vendo as ideias elementares da adição e subtração. Além das ideias de juntar/acrescentar (relativas à adição) e 
separar/tirar (relativas à subtração), uma atenção especial pode ser dedicada às ideias de completar e comparar, 
também associadas à subtração, uma vez que elas exigem um raciocínio mais elaborado pelos estudantes. Por 
exemplo, dada duas coleções com quantidades diferentes (oito bonecas e dez carrinhos) quantos brinquedos a 
mais uma tem em relação à outra? E quantos brinquedos uma tem a menos que a outra? (ideia de comparação). 
Outro exemplo refere-se a uma certa quantidade (11 figurinhas), poder determinar a quantidade necessária para 
atingir outro valor (20 figurinhas) (ideia de completar). No que se refere à elaboração de problemas com as ideias 
das operações indicadas na habilidade, há dois aspectos que precisam ser considerados: 

(i) a importância de os alunos terem repertório de resolução, ou seja, referências de uma gama variada de 
tipos de problemas e pressupor um; 

(ii) o trabalho posterior com o texto elaborado pelos estudantes, o que envolve fazer a revisão coletiva, a 
troca entre os colegas e a discussão de semelhanças e diferenças entre os problemas criados. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
3º ano - Item 3 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de resolver proble-
mas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar quantidades.

Avaliações Diagnósticas de Aprofundamento (extraído do Avalia e Aprende - 
Matemática – Caderno 1 - 4º ano - Item 3 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de utilizar a de-
composição das escritas numéricas para a realização do cálculo mental e escrito das 
operações de adição e subtração.

Plano de aula: Cálculos Convencionais para a Operação da Subtração (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Cálculos Convencionais para a Operação da Subtração, produzido pelo 
time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Realizar cálculos de subtração utilizando o algoritmo convencional, em um con-
texto lúdico.

Plano de aula: Elaborando uma Situação-Problema (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Elaborando uma Situação-Problema, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Elaborar e resolver situações problema envolvendo subtração com o significa-
do de completar.  

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/3%C2%BA%20ano/126
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/3%C2%BA%20ano/126
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/4%C2%BA%20ano/35
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%201/4%C2%BA%20ano/35
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/calculos-convencionais-para-a-operacao-da-subtracao/978
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/calculos-convencionais-para-a-operacao-da-subtracao/978
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/elaborando-uma-situacao-problema/1101
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  3o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Construção do conceito de multiplicação: identificação de regularidades e 

fatos fundamentais, utilização de diferentes estratégias para multiplicar e 
resolução de problemas envolvendo multiplicação e suas ideias (soma de 
parcelas iguais e organização retangular)  
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Associar a multiplicação a situações que envolvam adições de parcelas iguais e 

organização retangular na resolução de problemas.

•  Reconhecer os fatos fundamentais da multiplicação e utilizá-los na resolução e 
na elaboração de problemas. 

•  Compreender e utilizar diferentes formas de multiplicar. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito 

para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com 
números naturais. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de adição 
de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de 
cálculo e registros.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

RESOLVENDO PROBLEMAS DE ADIÇÃO  
E SUBTRAÇÃO III

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Estão explícitas nesta habilidade duas ideias elementares associadas à multiplicação: a adição de parcelas iguais e a 
disposição retangular. Situações que levem o estudante a adicionar repetidamente a mesma parcela (fui na padaria três 
vezes e em cada uma delas comprei quatro pães) são significativas para mostrar ao estudante uma maneira mais eficaz 
de representar a operação 4 + 4 + 4 = 3 x 4. No caso da disposição retangular, o trabalho com malhas quadriculadas pode 
ser interessante para indicar a área de um retângulo formado por três linhas cada uma com quatro quadradinhos (4 + 4 + 
4 = 3 x 4), ou seja, o número de linhas multiplicado pela quantidade de quadradinhos de cada uma delas. Neste momento, 
ainda não é necessário memorizar os fatos básicos da multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10), mas é eficaz a representação do 
tipo a x b = c para indicar a escrita aditiva de parcelas iguais e a percepção de regularidades presentes nos fatos funda-
mentais. Comparar duas tabuadas, percebendo semelhanças e diferenças entre elas, pode ser uma boa proposta. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
3º ano - Item 2 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de resolver pro-
blemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de adição de parcelas 
iguais e elementos apresentados em disposição retangular.

Plano de aula: Multiplicação e Adição de Parcelas Iguais (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Multiplicação e Adição de Parcelas Iguais, produzido pelo time de au-
tores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Resolver operações através de estratégias pessoais, associando a multipli-
cação a ideia de adição de parcelas iguais.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
Link: https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/3%C2%BA%20ano/125
Link: https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/3%C2%BA%20ano/125
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/multiplicacao-e-adicao-de-parcelas-iguais/1740
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Plano de aula: Resolução de Problemas de Disposição Retangular (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Resolução de Problemas de Disposição Retangular, produzido pelo time 
de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Resolver com estratégias pessoais situação-problema com ideia  
de disposição retangular. 

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/resolucao-de-problemas-de-disposicao-retangular/477
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/resolucao-de-problemas-de-disposicao-retangular/477
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA  3o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Grandeza tempo: leitura de horas, relação entre horas e minutos e entre 

minutos e segundos. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Conhecer e comparar os diferentes tipos de instrumento utilizados para 

marcar o tempo.

•  Ler as horas em diferentes tipos de relógio.

•  Relacionar hora e minuto. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como 

dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, para planejamentos e 
organização de agenda.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação entre hora e minutos e 
entre minuto e segundos.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

MEDINDO O TEMPO III

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Nota-se que esta habilidade se refere a uma ampliação de outras habilidades envolvendo medidas de tempo de-
senvolvidas nos anos anteriores (EF01MA17 e EM02MA18). Contudo, enquanto as habilidades anteriores utilizavam 
intervalos de tempo, como dias, meses e anos, esta se atém à distinção entre instrumentos de medidas de tempo 
(relógio digital e relógio analógico) e, também, às unidades medidas de tempo (horas, minutos e segundos). Nesse 
caso, é significativo que o estudante compreenda as relações existentes entre cada unidade de medida de tempo, 
ou seja, que um dia é formado por 24 horas, que uma hora é composta por 60 minutos e que um minuto é con-
stituído por 60 segundos. Situações que envolvam a contagem de múltiplos de 5 podem contribuir para a leitura de 
horários em relógios analógicos. Não se esqueça de desenvolver a estimativa da ordem de grandeza da duração de 
um evento, em especial em minutos e segundos, e, depois, comprovar se a estimativa realizada foi razoável ou não. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
3º ano - Item 9 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de ler as horas em 
diferentes tipos de relógio.

Plano de aula: Horas, Minutos e Segundos (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Horas, Minutos e Segundos, produzido pelo time de autores da Nova 
Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Compreender que as unidades de medidas de tempo horas, minutos e segun-
dos representam uma quantidade de tempo de longa ou curta duração.

•  Identificar início, término ou duração de uma atividade.

•  Converter horas, minutos e segundos

Plano de aula: Intervalo de Tempo/Calendário (Extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Intervalo de Tempo/Calendário, produzido pelo time de autores da Nova 
Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Compreender que há intervalo nas medidas de tempo na relação dia, semana, 
mês e ano.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/3%C2%BA%20ano/132
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/3%C2%BA%20ano/132
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/horas-minutos-e-segundos/571
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/intervalo-de-tempo-calendario/1243
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MATEMÁTICA 
4º ANO - ENSINO 
FUNDAMENTAL
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UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA

MATEMÁTICA  4o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Construção do sentido de igualdade como equivalência e determinação de 

um número desconhecido em uma igualdade.  
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Reconhecer o sentido de equivalência no sinal da igualdade.

•  Investigar a propriedade da igualdade em que, ao somar ou subtrair um mesmo 
número a cada um dos termos, a igualdade permanece.

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF04MA12) Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos de núme-

ros naturais para os quais as divisões por um determinado número resultam em 
restos iguais, identificando regularidades.

•  (EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora 
quando necessário, as relações inversas entre as operações de adição e de sub-
tração e de multiplicação e de divisão, para aplicá-las na resolução de problemas.

•  (EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, que a relação de 
igualdade existente entre dois termos permanece quando se adiciona ou se sub-
trai um mesmo número a cada um desses termos.

(EF04MA15) Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve as operações 
fundamentais com números naturais.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

SENTIDO DE EQUIVALÊNCIA NO SINAL  
DA IGUALDADE
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Número Desconhecido na Igualdade I (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O  plano de aula Número Desconhecido na Igualdade I, produzido pelo time de autores 
da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Encontrar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade em 
adições e subtrações.

Plano de aula: Multiplicando os Dois Membros da Igualdade I (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O  plano de aula Multiplicando os Dois Membros da Igualdade I, produzido pelo time de 
autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Reconhecer que uma igualdade não se altera quando se multiplica  um mesmo 
número a seus dois membros.

Para que o aluno consiga determinar qual número desconhecido torna uma igualdade verdadeira, é necessário que 
ele, previamente, consiga estabelecer relações entre as operações envolvidas, sobretudo com o sinal que expressa 
a equivalência entre as sentenças. Por exemplo, para que ele consiga descobrir o número que torna a sentença ? 
+ 7 = 15 - 2, é importante que ele saiba identificar que a expressão à esquerda do sinal de igual é uma adição, que 
a expressão à direita do sinal de igual representa uma subtração e que os resultados de ambas são iguais. Outro 
conceito importante previsto por esta habilidade refere-se ao princípio aditivo das igualdades, o qual afirma que adi-
cionando o mesmo valor em ambos membros de uma igualdade, a relação de igualdade se mantém inalterada. No 
exemplo dado, temos que se 6 + 7 = 15 - 2, adicionando 10 unidades em ambos os membros, a expressão obtida 
continua representando uma igualdade 6 + 7 + 10 = 15 - 2 + 10 . 

Portanto, ao término do 4º ano espera-se que o estudante reconheça o sentido de equivalência no sinal de igual-
dade. E que a relação de igualdade existente entre dois termos permanece quando se adiciona ou se subtrai um 
mesmo número a cada um desses termos. (Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/numero-desconhecido-na-igualdade-i/1209
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/multiplicando-os-dois-membros-da-igualdade-i/508
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Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende -  Matemática - Caderno 2 
- 4º ano - Item 7-  Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de determinar o 
número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve as operações 
fundamentais com números naturais.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/140
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/140
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GEOMETRIA

MATEMÁTICA  4o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Ângulos associados a giros e mudança de direção, identificação de ângulos 

retos em polígonos. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Associar ângulo a um movimento de giro ou mudança de direção.

•  Classificar figuras em polígonos e não polígonos.

•  Associar polígonos às suas características.

•  Identificar ângulos retos em polígonos de modos diversos (dobradura, esqua-
dro ou softwares). 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retân-

gulo, trapézio e paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições 
relativas e comprimento) e vértices. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros ou 
softwares de geometria.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

RECONHECENDO ÂNGULOS  
EM FIGURAS POLIGONAIS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
4º ano - Item 9 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de identificar ân-
gulos retos em polígonos de modos diversos (dobradura, esquadro ou softwares).

Plano de aula:  Ângulos X Polígonos (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula  Ângulos X Polígonos, produzido pelo time de autores da Nova Escola, 
tem como objetivo de aprendizagem:

•  Construir os polígonos, identificando ângulos retos e não retos.

Plano de aula: O GeoGebra na Construção de Polígonos (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula O GeoGebra na Construção de Polígonos, produzido pelo time de au-
tores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Proporcionar ao estudante o conhecimento de uma nova ferramenta 
matemática, o software GeoGebra para a construção de polígonos.

Para que o estudante consiga reconhecer ângulos (retos ou não retos) em figuras poligonais, é necessário que ele 
compreenda, inicialmente, que os lados que incidem sobre um determinado vértice de um polígono delimitam uma 
região no plano cuja abertura pode ser medida através de um ângulo. Usar instrumentos de medidas, como o es-
quadro para sobrepor aos ângulos do polígono ou realizar dobraduras para comparar tais ângulos, favorece o desen-
volvimento desta habilidade. Outro fator importante, previsto nesta habilidade, implica na percepção de ângulo como 
mudanças de direção decorrentes de giros. Dessa maneira, o estudante pode compreender que, efetuando quatro 
giros correspondentes ao ângulo reto, ele efetua uma volta completa, retornando à posição de origem. A utilização de 
softwares para exploração de movimentações de personagens pode auxiliar no desenvolvimento deste conceito. 

Portanto, espera-se que ao término do 4º ano o estudante possa identificar ângulos retos e não retos em polígonos 
e associar ângulos como mudanças de direção decorrentes de giros. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/142 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/142 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/angulos-x-poligonos/1088 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/o-geo-gebra-na-construcao-de-poligonos/857
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende


90

UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  4o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Composição e decomposição de números de até cinco ordens, por meio de 

adições e multiplicações por potências de 10. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Compor e decompor quantidades em dezenas de milhar, unidades de milhar, 

centenas, dezenas e unidades.

•  Compor e decompor números utilizando a escrita aditiva e multiplicativa. 

•  Utilizar a composição e decomposição de números para realizar cálculos por 
procedimentos pessoais. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração decimal, utili-

zando a composição e a decomposição de número natural de até quatro ordens. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito por meio de 
adições e multiplicações por potências de 10, para compreender o sistema de numeração decimal e desenvolver 
estratégias de cálculo.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

COMPOSIÇÃO E DECOMPOSIÇÃO DE NÚMEROS IV

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
4º ano - Item 2 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de compor e de-
compor números utilizando a escrita aditiva e multiplicativa.

Plano de aula: Representando Números Naturais (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Representando Números Naturais, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Identificar o valor posicional dos algarismos representados nos números e 
representá-los no quadro de pregas.

•  Compreender a função do zero na representação de números no Sistema de 
Numeração Decimal e utilizá-lo adequadamente.

Plano de aula: Utilizando a Calculadora para Compreender o Sistema de Numera-
ção Decimal (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Utilizando a Calculadora para Compreender o Sistema de Numeração Decimal, 
produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

Representar a decomposição de um número natural por meio de adições e multiplicações por potências de base 
dez pressupõe que o estudante compreendeu adequadamente os princípios que estruturam o Sistema de Nume-
ração Decimal. Por exemplo, situações em que haja a possibilidade de escrever o número 3235 como sendo 3000 
+ 200 + 30 + 5, que, por sua vez, pode ser entendido como 3 x 1000 + 2 x 100 + 3 x 10 + 5 x 1, indica explicitamente 
que o algarismo 3 (usado no número duas vezes) representa diferentes valores dependendo da ordem ocupada 
por ele: na ordem da unidade do milhar seu valor é 3000 (3 x 1000), enquanto na ordem das dezenas seu valor é 30 
(3 x 10). Esta compreensão implica no desenvolvimento de estratégias pessoais de cálculo e subsidiam, também, a 
compreensão de propriedades das operações matemáticas. No caso de multiplicar 2 x 128, é possível, por exemplo, 
efetuar 2 x 100 + 2 x 20 + 2 x 8, fato que advém de 2 x (100 + 20 + 8), ou seja, da propriedade distributiva da multipli-
cação em relação à adição. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/135
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/135
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/representando-numeros-naturais/830 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/relacao-entre-unidade-dezena-centena-e-unidade-de-milhar/779
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/matematica/relacao-entre-unidade-dezena-centena-e-unidade-de-milhar/779
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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•  Compor e decompor números naturais, baseado em seu valor posicional, que 
pode ser descrito por meio de adições e multiplicações por potências de dez.

•  Compreender a função do zero no Sistema de Numeração Decimal e uti-
lizá-lo adequadamente.
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  4o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Números naturais: leitura, representação escrita e na reta numérica,  

comparação e ordenação. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Ler, representar, comparar e ordenar números naturais menores que 100 000. 

•  Representar números na reta numérica usando escalas diversas. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de 

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

•  (EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração decimal, utili-
zando a composição e a decomposição de número natural de até quatro ordens.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

CONTAGEM E REPRESENTAÇÃO  
DOS NÚMEROS NATURAIS IV

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
4º ano - Item 1 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de ler, representar, 
comparar ou ordenar números naturais até 10000.

Plano de aula: Que Números Coloco na Reta Numerada? (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Que Números Coloco na Reta Numerada?, produzido pelo time de au-
tores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Utilizar a reta numerada para resolver situações problema em que seja 
necessário localizar, representar e comparar números de até cinco ordens.

Plano de aula: Códigos Numéricos com Base 10 (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Códigos Numéricos com Base 10, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Representar os números naturais de até cinco ordens.

•  Ler e escrever números até 99999.

•  Comparar os números naturais de até cinco ordens.

•  Identificar padrões em sequências numéricas.

•  Produzir um código de escrita numérica, diferente do usual, com base em sistema 
de numeração decimal.

Nesta habilidade, a proposta é ler, conhecer e ordenar números grandes que podem ser explorados a partir de tabe-
las e gráficos, por exemplo. As contagens de 100 em 100 e de 1000 em 1000 podem ser estimuladas e a repre-
sentação de números na reta numérica para comparar números dessa magnitude deve ter escala maior do que um. 
Os intervalos podem variar de 100 em 100, por exemplo. O uso de sinais para expressar igualdade (igual) e desigual-
dade (diferente, maior que, menor que) pode auxiliar no desenvolvimento desta habilidade. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/134
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/134
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/que-numeros-coloco-na-reta-numerada/931
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/codigos-numericos-com-base-10/762
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  4o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Fatos fundamentais da multiplicação e resolução de problemas envolvendo 

diferentes significados da multiplicação por meio de estratégias diversas. 

•  Resolução de problemas envolvendo diferentes ideias da divisão por meio de 
estratégias diversas. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Resolver e elaborar problemas de multiplicação relacionados à ideia de adição 

de partes iguais, organização retangular e proporcionalidade usando um pro-
cedimento pessoal. 

•  Reconhecer os fatos fundamentais da multiplicação e utilizá-los na resolução 
de operações e problemas. 

•  Efetuar multiplicações recorrendo a procedimentos convencionais ou pessoais 
de cálculo. 

•  Resolver e elaborar problemas de divisão relacionados à ideia de repartir em 
partes iguais e medir. 

•  Efetuar a divisão, utilizando algoritmos por estimativa (algoritmo americano) 
ou outro algoritmo com até dois algarismos no divisor.

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação (adição de parcelas 
iguais, organização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos.

(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, envolvendo 
os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

RESOLVENDO PROBLEMAS  
DE MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO I

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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•  Estimar a ordem de grandeza do resultado de uma operação.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) 

com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em 
disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

Esta habilidade retoma e amplia o trabalho iniciado na habilidade EF03MA07, inserindo a ideia de proporcionalidade, 
além da ideia de adição de parcelas iguais e a de disposição retangular. Nesta ampliação, o estudante deve ter a opor-
tunidade de verificar como uma grandeza (discreta) se comporta ao modificarmos outra associada a ela. Por exemplo, 
se com duas garrafas de suco concentrado é possível fazer seis jarras de suco, cada uma de 1 L, quantas garrafas de 
suco concentrado são necessárias para fazermos 18 jarras idênticas? Contextos envolvendo dobro, triplo, quádruplo 
etc. são favoráveis ao desenvolvimento desta habilidade. Além disso, já é possível explorar o algoritmo convencional 
para efetuar a multiplicação. 

Quanto à habilidade EF04MA07, preconizam-se duas ideias associadas à operação divisão: a ideia de repartição 
equitativa e a ideia de medida. No primeiro caso, temos um grupo de elementos que será distribuído igualmente numa 
quantidade pré-fixada de grupos menores, obtendo, assim, a quantidade de elementos em cada grupo. Por exemplo, 
distribuindo dez balas para duas crianças, cada criança receberá cinco balas. No segundo caso, devemos verificar 
quantos grupos menores (formados pela mesma quantidade de elementos) estão contidos num grupo maior. Neste 
caso, podemos exemplificar através da distribuição de dez balas em pacotes que apresentam duas balas cada, resul-
tando, assim, em cinco pacotes. Em relação aos algoritmos previstos na habilidade, pode-se utilizar o cálculo mental, o 
cálculo por estimativa e, também, o algoritmo convencional desde que o divisor tenha, no máximo, dois algarismos. A 
divisão de a por b (a ÷ b), sendo a e b naturais, a ≥ b e b ≠ 0, pode ser representada por a = c x b + r, sendo r < b, denomi-
nado de resto. A nomenclatura específica da divisão (dividendo, divisor, quociente e resto) pode ser introduzida.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
4º ano - Item 4 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de resolver pro-
blemas de multiplicação relacionados à ideia de adição de partes iguais, organização 
retangular e proporcionalidade.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/137
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/137
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Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
4º ano - Item 5 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de efetuar divisão, 
utilizando algoritmos por estimativa (algoritmo americano) ou outro algoritmo, com 
até dois algarismos no divisor.

Plano de aula: Elaborando Problemas (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Elaborando Problemas, produzido pelo time de autores da Nova Escola, 
tem como objetivo de aprendizagem:

•  Elaborar problemas com diferentes significados da divisão e multiplicação.

Plano de aula: O que Podemos Saber Sobre a Divisão? (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula O que Podemos Saber Sobre a Divisão?, produzido pelo time de autores 
da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Compreender diferentes significados da divisão (partes iguais e medida).  

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/138
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/138
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/elaborando-problemas/1099
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/o-que-podemos-saber-sobre-a-divisao/1722
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  4o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Frações unitárias: leitura, escrita e representação na reta numérica. 

(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Ler e representar frações unitárias usando diferentes recursos.

•  Representar frações na reta numérica.

•  Comparar e ordenar frações com mesmo denominador. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no 

máximo dois algarismos, envolvendo os significados de repartição equitativa e 
de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como unidades de me-
dida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

NOÇÃO DE FRAÇÕES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
4º ano - Item 6 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de ler e representar 
as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100), usando diferentes re-
cursos, associando-as à ideia de parte de um todo.

Plano de aula: Pesquisas e Frações (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Pesquisas e Frações, produzido pelo time de autores da Nova Escola, 
tem como objetivo de aprendizagem:

•  Calcular e representar frações de quantidades discretas e contínuas, como 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 110, 1100.

Plano de aula: Brincando com Frações (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Brincando com Frações, produzido pelo time de autores da Nova Escola, 
tem como objetivo de aprendizagem:

•  Identificar, calcular e representar as frações unitárias mais usuais de quantidades 
discretas e contínuas.  

Frações unitárias são frações cujo numerador é igual a 1 e podem consistir num bom recurso para que os es-
tudantes compreendam a fração como sendo parte de um todo ou de um inteiro. Por exemplo, ao afirmar que 
1/4 é o resultado da divisão equitativa de um inteiro em quatro partes, implica em saber que a fração 1/4 pode ser 
utilizada como unidade para medir o próprio inteiro (neste caso 1/4 cabe quatro vezes em um inteiro). Um recurso 
muito interessante, nesse caso, é usar a reta numérica para representar as relações entre o inteiro e suas partes. As 
diferentes representações da fração (desenho, esquema, numérica e escrita) podem ser exploradas para o desen-
volvimento desta habilidade, assim como a compreensão dos termos da fração. Neste último caso, o denominador 
“dá o nome a cada parte” da fração, ou seja, indica em quantas partes o inteiro foi dividido, enquanto o numerador 
indica o “número de partes” que serão consideradas.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/139
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/139
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/pesquisas-e-fracoes/1261
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/brincando-com-fracoes/1068
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA  4o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Intervalo de tempo (horas, minutos e segundos) e resolução de problemas. 

(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Relacionar hora, minuto e segundo. 

•  Fazer estimativa de duração de intervalos de tempo em horas, minutos e segundos. 

•  Resolver problemas que envolvam noção de duração do tempo em hora, 
minuto e segundo. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhe-

cer a relação entre hora e minutos e entre minuto e segundos. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em situações relaciona-
das ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e sua duração.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

MEDINDO O TEMPO IV

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
4º ano - Item 11 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de fazer estimativa 
de duração de intervalos de tempo em horas, minutos e segundos.

Plano de aula: Confeccionando Medidas de Tempo (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Confeccionando Medidas de Tempo, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Reconhecer diferentes frações para compor medidas de tempo.

Plano de aula: Transformando Medida de Tempo (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Transformando Medida de Tempo, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Desenvolver o conceito de diferentes medidas de tempo, determinando a com-
posição de horas, minutos e segundos.

Esta habilidade amplia o trabalho previsto na habilidade EF03MA23, pois, enquanto na habilidade do 3º ano o foco 
se restringia à leitura e interpretação de horas em relógios (analógicos e digitais), agora o objetivo principal é levar 
o estudante a determinar o tempo decorrido entre dois instantes de tempo (inicial e final). Este tipo de habilidade 
envolve uma base de contagem diferente daquela com a qual o aluno está habituado, já que as unidades de medida 
de tempo se agrupam de acordo com a base 60. Situações que delimitam a execução de uma tarefa pode ser um 
bom subsídio para o desenvolvimento desta habilidade. Espera-se fluência até o final do ano na leitura de horas em 
relógios analógicos, relacionando hora e minuto.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/144 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/144 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/confeccionando-medidas-de-tempo/871
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/transformando-medida-de-tempo/1651
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA  4o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Grandezas, comprimento, massa e capacidade: estimativa, medição, uni-

dades de medida padronizadas e instrumentos adequados. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar a unidade de medida mais adequada para realizar uma medição. 

•  Fazer estimativa de medição. 

•  Resolver problemas envolvendo medidas de comprimento (incluindo 
perímetros), de massa e de capacidade. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de 

medida não padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilogra-
ma, grama e miligrama), reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagens, 
entre outros.

•  (EF03MA19) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades 
de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e 
milímetro) e diversos instrumentos de medida. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando as unidades 
de medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

MEDINDO E PESANDO IV

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Esta habilidade retoma o trabalho desenvolvido nos anos anteriores (ver EF03MA19) que envolvem medições de 
comprimentos, trazendo consigo a possibilidade de o estudante calcular perímetros de figuras e espaços. Explorar 
diferentes tipos de figuras, que não sejam apenas polígonos, é uma boa alternativa para que o aluno compreenda 
que o perímetro é a medida do contorno de uma figura ou espaço. Utilizar material de apoio, como linhas, barbantes 
ou cordas, com o intuito de retificar a circunferência e, assim, medir seu perímetro, é uma sugestão interessante 
neste caso. O importante é levar o estudante a compreender que o entorno no qual vive pode ser mensurado a 
partir desta e outros tipos de estratégias.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
4º ano - Item 10 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de estimar 
comprimentos ou massas, identificando e utilizando as unidades de medida usuais 
mais adequadas.

Plano de aula: Calculando o Perímetro (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Calculando o Perímetro, produzido pelo time de autores da Nova Escola, 
tem como objetivos de aprendizagem:

•  Desenvolver a compreensão do conceito de perímetro.

•  Resolver situações-problemas utilizando unidades de medidas usuais.

Plano de aula: Perímetro e Malha Quadriculada (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Perímetro e Malha Quadriculada, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Encontrar o perímetro de uma figura em malha quadriculada.

•  Converter centímetros em metros.

•  Realizar cálculos com números decimais.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/143 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/143 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/calculando-o-perimetro/1593 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/perimetro-e-malha-quadriculada/211
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UNIDADE TEMÁTICA:  
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA  4o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Reconhecimento de eventos prováveis, pouco prováveis ou improváveis. 

(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como prováveis, pouco 

prováveis ou improváveis.

•  Conduzir experimentos aleatórios simples para identificar um conjunto de res-
postas possíveis de um evento. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  Não há.

(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de ocorrência, 
reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

EVENTOS ALEATÓRIOS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Para que o estudante seja capaz de identificar, em eventos aleatórios cotidianos, aquele que tem a maior chance de ocor-
rer, é necessário que ele conheça características dos resultados mais prováveis. Em outras palavras, ele deve reconhecer 
que, dentre todas as possibilidades de ocorrência de um evento, aquele que apresenta uma maior frequência é o que tem 
maior chance de ocorrer. Um exemplo de expectativa de aprendizagem relativa a esta habilidade consiste em analisar a 
soma obtida no lançamento de dois dados. Através da investigação, o estudante deve verificar que dentre as 36 possíveis 
somas (6 x 6 = 36), existem algumas cujo resultado é mais frequente. Dos resultados possíveis (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
e 12), ele pode verificar que a soma 7 é mais frequente do que a soma 2, pois, enquanto a primeira apresenta seis  possi-
bilidades de ocorrência (1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1), a segunda possui apenas uma possibilidade (1+1). Isto quer dizer 
que obter a soma 7 no lançamento de dois dados é “mais provável” que obter a soma 2. Note que durante o processo de 
investigação não houve a necessidade da utilização de frações, condição solicitada na habilidade. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
4º ano - Item 12 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo saber se o estudante é capaz de identificar, entre 
eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de ocorrência.

Plano de aula: Analisando os Tipos de Eventos (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Analisando os Tipos de Eventos, produzido pelo time de autores da Nova 
Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Ampliar e desenvolver a noção de aleatoriedade, através da análise dos tipos de 
eventos na probabilidade, especialmente o evento certo.

Plano de aula: Trabalhando a Aleatoriedade (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Trabalhando a Aleatoriedade, produzido pelo time de autores da Nova 
Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Introduzir a noção de aleatoriedade por meio da análise de possibilidades de 
ocorrência em eventos aleatórios.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/145
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/145
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/analisando-os-tipos-de-eventos/702
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/trabalhando-a-aleatoriedade/616
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UNIDADE TEMÁTICA:  
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA  4o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Dados organizados em tabelas e gráficos (colunas ou barras simples e duplas 

ou pictóricos): leitura, interpretação e produção de texto/síntese das análises. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Ler e analisar gráficos em barras simples ou múltiplas com e sem  

recurso tecnológico.

•  Ler e analisar tabelas simples e de dupla entrada.

•  Produzir textos baseados na análise de dados contidos em gráficos e tabelas.

•  Identificar um problema a ser pesquisado, selecionar a amostra da população a 
ser investigada, organizar a forma de abordá-lo, de coletar e organizar e repre-
sentar dados (variáveis categóricas e numéricas), usando o meio mais adequa-
do para isso com e sem o uso de tecnologias digitais.

•  Construir gráficos de barras simples ou múltiplas, ou tabelas simples ou de du-
pla entrada com base em dados coletados e organizados na pesquisa. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóri-
cos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise.

(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados coletados por meio de 
tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

INTERPRETAÇÃO DE DADOS EM TABELAS  
E GRÁFICOS III

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de 

dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de 
pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, 
apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da reali-
dade sociocultural significativos.

•  (EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo 
de até 50 elementos, organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas sim-
ples ou de dupla entrada e representá-los em gráficos de colunas simples, com e 
sem uso de tecnologias digitais. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

Esta habilidade retoma e amplia o trabalho proposto na habilidade EF03MA27, incluindo representações através de picto-
gramas (gráficos elaborados com apoio de figuras). Pressupõe-se que ao desenvolver esta habilidade o estudante já tenha 
tido algum tipo de contato com a análise e interpretação de gráficos e que seja possibilitado a escrita das conclusões por 
ele elaboradas a partir da análise do gráfico.

Em relação a habilidade EF04MA28, espera-se que o professor retome o trabalho previsto na habilidade EF03MA28 com 
a inclusão das variáveis quantitativas (além das variáveis categóricas/qualitativas). Como o próprio nome pressupõe, as 
variáveis quantitativas são aquelas nas quais há a possibilidade de serem representadas através de números, sejam estes 
referentes a quantidades ou a medidas. O trabalho envolvendo as etapas do método estatístico (elaboração de hipótese, 
coleta, tratamento de dados, apresentação e conclusão) continua evidenciado na habilidade, desde que os temas sejam 
relevantes ao interesse dos estudantes. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
4º ano - Item 13 - Instituto Reúna)

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de analisar dados ex-
pressos em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos.

Plano de aula: Descobrindo as Variáveis (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Descobrindo as Variáveis, produzido pelo time de autores da Nova Es-
cola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Introduzir o conceito de tipo de variáveis na pesquisa estatística.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/146
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/146
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/descobrindo-as-variaveis/800


108

Plano de aula: Representando Graficamente (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Representando Graficamente, produzido pelo time de autores da Nova 
Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Organizar dados em tabelas de dupla entrada e em gráfico de colunas múltiplas.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/representando-graficamente/752


109

UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  4o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Resolução de problemas envolvendo adição e subtração e estimativas da or-

dem de grandeza de resultados. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Efetuar adições e subtrações com algoritmo convencional ou recorrendo a 

um procedimento pessoal.

•  Resolver e formular problemas de adição e subtração recorrendo a um procedi-
mento pessoal ou convencional. 

•  Estimar a ordem de grandeza do resultado de uma adição ou de uma subtração. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito 

para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com 
números naturais. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estraté-
gias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

RESOLVENDO PROBLEMAS DE ADIÇÃO  
E SUBTRAÇÃO IV

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Compreender as ideias associadas à adição e subtração, entender a estrutura dos algoritmos convencionais para efetuar 
tais cálculos e usar, sempre que necessário, estratégias pessoais de cálculo é tão importante quanto resolver problemas 
com números naturais envolvendo tais operações. Contudo, é muito importante que os estudantes tenham oportuni-
dade de tornarem-se verdadeiros produtores de situações problema. Neste caso, eles passam de meros reprodutores de 
procedimentos para membros ativos da construção de contextos, simultaneamente ao desenvolvimento das operações 
matemáticas envolvidas. Espera-se fluência na realização de adições e subtrações com números naturais até o final do 4º 
ano. Sugerimos realizar propostas envolvendo situações de compra e venda, troco e desconto. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
4º ano - Item 3 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de resolver proble-
mas que envolvam adição e/ou subtração com números naturais.

Plano de aula: Estratégias de Cálculo - Subtração (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Estratégias de Cálculo - Subtração, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Utilizar as ideias da subtração para ampliar estratégias de cálculo.

Plano de aula: Elaboração e Resolução de Problemas com o Jogo Cartas Matemáti-
cas (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Elaboração e Resolução de Problemas com o Jogo Cartas Matemáticas, 
produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Elaborar problemas envolvendo múltiplos de 10. 

•  Utilizar diferentes estratégias de cálculo mental para resolver problemas e cálculos. 

•  Comparar estratégias e refletir sobre facilidades e pontos que necessitam 
de mais atenção. 

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/136
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/136
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/estrategias-de-calculo-subtracao/110
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/elaboracao-e-resolucao-de-problemas-com-o-jogo-cartas-matematicas/1389
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/elaboracao-e-resolucao-de-problemas-com-o-jogo-cartas-matematicas/1389
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GEOMETRIA

MATEMÁTICA  4o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Prismas e pirâmides: reconhecimento, nomenclatura, características e planificação.  

(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Reconhecer prismas e pirâmides, sabendo diferenciá-los por meio de seus 

atributos.

•  Reconhecer faces, vértices e arestas em prismas e pirâmides.

•  Construir e reconhecer planificações de prismas e pirâmides.

•  Diferenciar figuras planas e espaciais.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF03MA14) Descrever características de algumas figuras geométricas 

espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com 
suas planificações. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabe-
lecendo relações entre as representações planas e espaciais.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

FIGURAS GEOMÉTRICAS ESPACIAIS II

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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O trabalho com esta habilidade pode envolver gravuras, pinturas e esculturas, usando sólidos geométricos ou polígonos, os 
quais contêm muitos estímulos visuais. Quando problematizadas, elas podem auxiliar tanto o desenvolvimento de um sen-
so estético quanto propiciar que os estudantes vejam a criação que envolve a matemática, identificando uma das muitas 
relações que essa área apresenta em situações da vida. Aplicativos de computador e softwares de geometria dinâmica 
permitem resolver problemas de representação e construção de polígonos, ajudando na compreensão de suas proprie-
dades. Uma das noções mais importantes, a de ângulos, deve ser mantida com esta habilidade. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
4º ano - Item 8 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de reconhecer 
prismas e pirâmides, sabendo diferenciá-los por meio de seus atributos.

Plano de aula: Planificando Prismas (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Planificando Prismas, produzido pelo time de autores da Nova Escola, 
tem como objetivo de aprendizagem:

•  Construir polígonos na malha pontilhada para formação da planificação, partindo 
da descrição dos poliedros.

Plano de aula: Classificação dos Poliedros pela Base (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Classificação dos Poliedros pela base, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Localizar a base dos poliedros e investigar a possibilidade de classificá-los por 
meio da base representada.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/141
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/4%C2%BA%20ano/141
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/planificando-prismas/1424
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/4ano/matematica/classificacao-dos-poliedros-pela-base/1521


COMPONENTE 
CURRICULAR:
MATEMÁTICA 
5º ANO - ENSINO 
FUNDAMENTAL
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UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA

MATEMÁTICA  5o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Equivalência: propriedade da igualdade entre dois membros. 

(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Investigar relações de igualdade em que são adicionados, subtraídos, multipli-

cados ou divididos os dois membros por um mesmo número. 

•  Inferir e concluir a propriedade de equivalência entre igualdades em que os 
dois membros são adicionados, subtraídos, multiplicados ou divididos por um 
mesmo número.

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF04MA15) Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma 

igualdade que envolve as operações fundamentais com números naturais.

•  (EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com 
números naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita 
(com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando es-
tratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente entre dois membros 
permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um mesmo número, para 
construir a noção de equivalência.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

EQUIVALÊNCIA ENTRE DOIS MEMBROS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Descobrindo Equivalência Usando Adição e Subtração (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O  plano de aula Descobrindo Equivalência Usando Adição e Subtração, produzido pelo 
time de autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Investigar a equivalência em adições e subtrações.

•  Utilizar informações existentes para descobrir um valor desconhecido em uma 
igualdade.

Plano de aula: Trabalhando Equivalência na Multiplicação (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O  plano de aula Trabalhando Equivalência na Multiplicação, produzido pelo time de au-
tores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Investigar a equivalência na multiplicação .

•  Identificar e resolver situações problema de multiplicação  com estratégias de 
cálculo mental ou algoritmo.

Esta habilidade traz uma ampliação do trabalho previsto na habilidade EF04MA15 na qual o aluno, por meio de 
investigações, conclui o princípio aditivo e, agora, o princípio multiplicativo das igualdades. No caso do princípio mul-
tiplicativo, ao multiplicarmos ou dividirmos ambos os membros de uma igualdade por um mesmo valor (não nulo), 
a expressão obtida permanece sendo uma igualdade. Por exemplo, a partir de investigações, os alunos podem 
verificar que se 2 + 6 = 5 + 3 então 4 x (2 + 6) = 4 x (5 + 3) e que se 16 - 6 = 8 + 2 então (16 - 6) : 5 = (8 + 2) : 5.

Portanto, ao término do 5º ano espera-se que o estudante compreenda que a relação de igualdade existente entre 
duas expressões numéricas, que envolvam operações fundamentais entre números naturais, permanece quando 
se adicionam, subtraem, multiplicam ou dividem ambas as expressões por um mesmo número, para construir a 
noção de equivalência. (Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/descobrindo-equivalencia-usando-adicao-e-subtracao/1245
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/descobrindo-equivalencia-usando-adicao-e-subtracao/1245
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/trabalhando-equivalencia-na-multiplicacao/1251 
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Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende -  Matemática - Caderno 2 
- 5º ano - Item 8 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo de aprendizagem:

•  Identificar igualdades equivalentes em que os membros diferem exclusivamente 
pela adição, subtração, multiplicação ou divisão por um mesmo número.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/154
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/154
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  5o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Frações menores e maiores que um inteiro: representação na reta e resolução 

de problemas.

•  Equivalência de frações: conceito.

•  Número decimal: conceito, leitura, escrita, comparação e ordenação com 
apoio da reta numérica; operação de adição e subtração.  
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Reconhecer frações maiores e menores que um inteiro.

•  Identificar e representar frações como partes de um inteiro.

•  Identificar e representar frações como o quociente (exato) de dois inteiros.

•  Resolver problemas que envolvam algumas das diferentes funções da fração: 
parte de um todo e divisão.

•  Compreender a noção de fração equivalente.

•  Comparar frações utilizando frações equivalentes como recurso.

•  Associar uma fração à sua representação decimal.

(EF05MA03) Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade), associando-as ao resultado de 
uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso.

(EF05MA04) Identificar frações equivalentes.

(EF05MA05) Comparar e ordenar números racionais positivos (representações fracionária e decimal), relacionan-
do-os a pontos na reta numérica.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

IDENTIFICANDO FRAÇÕES EQUIVALENTES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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•  Representar e comparar frações e números decimais na reta numérica.

•  Identificar em contextos quando utilizar uma ou outra representação de um 
número racional. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 

1/10 e 1/100) como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizan-
do a reta numérica como recurso. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

Esta habilidade apresenta duas ideias muito importantes associadas às frações: a primeira envolvendo a fração 
como parte de um todo e a segunda referente à fração como resultado (quociente) de uma divisão. No primeiro 
caso, ao se referir à fração 2/5, pode-se, por exemplo, dividir o inteiro em 5 partes, das quais 2 delas serão conside-
radas. Já em relação ao segundo caso, a fração 2/5 pode ser entendida como 2: 5 (dois divido por cinco), em que 2 
inteiros equivale a 20 décimos, que dividido em 5 partes, resulta em 4 décimos por parte (0,4). É importante explorar 
situações nas quais os estudantes se deparem com a representação de frações menores, iguais ou maiores que um 
inteiro. Pedir que representem, por exemplo, as frações 1/2; 2/2 e 3/2 pode contribuir neste sentido sem que haja 
necessidade de nomear tais frações como própria, aparente ou imprópria.

Veja que a proposta da habilidade EF05MA04 complementa o trabalho desenvolvido na habilidade anterior (EF05MA03) 
porque mostra a existência de escritas diferentes, que representam a mesma quantidade ou a mesma parte do todo. É 
de fundamental importância que os estudantes se apropriem efetivamente do conceito de fração equivalente para que 
possam dar um significado às operações envolvendo frações. A utilização de materiais manipulativos, como Tangram, 
dobraduras e mosaicos pode colaborar com o desenvolvimento desta habilidade. A representação de frações equivalen-
tes na reta numérica auxilia na observação de que escritas fracionárias diferentes representam quantidades iguais quan-
do se referem ao mesmo todo e, por isso, são representadas pelo mesmo ponto na reta numérica. Faz-se importante, 
sempre que possível, explorar a representação das ideias aprendidas de formas diferentes (por escrito, numericamente, 
com desenhos), Justificar suas resoluções e, ainda, escrever as aprendizagens feitas.

Por fim, desenvolver a habilidade EF05MA05 é esperar-se que o estudante seja capaz de comparar e ordenar números 
racionais (positivos) usando as representações fracionária e decimal. É necessário, portanto, que ele compreenda 
que uma fração pode representar um número (no caso racional) e que sua escrita representa uma quantidade de um 
todo (discreto ou contínuo). Também é necessário que ele entenda que a quantidade representada pela fração pode 
ser menor, igual ou maior que a representada por outra e, para isso, pode-se associar pontos da reta numérica para 
realizar tal comparação. Por fim, demanda-se que o estudante consiga expressar essa comparação através dos sinais 
de igualdade (frações equivalentes) ou desigualdade (diferente, maior que ou menor que). O cálculo mental pode ser 
desenvolvido nesta habilidade através da análise do numerador e do denominador da fração.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
5º ano - Item 3 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de identificar e 
representar frações, associando-as ao resultado de uma divisão.

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
5º ano - Item 4 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de identificar 
frações equivalentes, com e sem apoio de representação pictórica.

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
5º ano - Item 5 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de representar e 
comparar frações e números decimais na reta numérica.

Plano de aula: Identificar Frações Maiores e Menores que a Unidade com o Apoio de 
Figuras (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Frações Maiores e Menores que a Unidade com o Apoio de Figuras, produzi-
do pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Identificar frações maiores e menores que a unidade com o apoio de figuras.

Plano de aula: Frações Equivalentes - Dividindo um Terreno (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Frações Equivalentes - Dividindo um Terreno, produzido pelo time de 
autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Problematizar o conceito de fração equivalente.

•  Utilizar a comparação de frações para encontrar frações equivalentes.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/149
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/149
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/150
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/150
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/151
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/151
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/identificar-fracoes-maiores-e-menores-que-a-unidade-com-o-apoio-de-figuras/831
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/identificar-fracoes-maiores-e-menores-que-a-unidade-com-o-apoio-de-figuras/831
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/fracoes-equivalentes-dividindo-um-terreno/321


120

Plano de aula: Comparar e Ordenar Números Racionais Positivos - Escala Decimal 
(extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Comparar e Ordenar Números Racionais Positivos - Escala Decimal, pro-
duzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Observar e ordenar números racionais na forma de decimais.

•  Compreender a composição de um número decimal em suas ordens (décimos, 
centésimos e milésimos).

•  Ordenar números decimais corretamente.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/comparar-e-ordenar-numeros-racionais-positivos-escala-decimal/380
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/comparar-e-ordenar-numeros-racionais-positivos-escala-decimal/380
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  5o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Número decimal: conceito, leitura, escrita, comparação e ordenação com 

apoio da reta numérica; operação de adição e subtração. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Construir o significado do número decimal com base nas características do 

sistema de numeração decimal. 

•  Compor, decompor e representar números racionais expressos na forma 
decimal na reta numérica. 

•  Ler, escrever, comparar, relacionar e identificar números decimais, reconhecen-
do o décimo, o centésimo e o milésimo. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das cente-

nas de milhar com compreensão das principais características do sistema de 
numeração decimal. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão das principais característi-
cas do sistema de numeração decimal, utilizando, como recursos, a composição e a decomposição e a reta numérica.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

NÚMEROS DECIMAIS E SUAS CARACTERÍSTICAS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Para que o estudante seja capaz de ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal, é necessário que 
ele compreenda que a estrutura do Sistema de Numeração Decimal utilizada para representar números naturais 
pode ser estendida para os números racionais. Entender que 1 inteiro pode ser representado por 10 décimos ou 
100 centésimos é o início dessa investigação, que pode ser seguida da utilização do Quadro Valor de Lugar para 
ordens inferiores a das unidades (décimos, centésimos e milésimos). Contextos que envolvem o sistema mone-
tário brasileiro e medições podem subsidiar situações que favorecem, também, o desenvolvimento de estratégias 
pessoais de cálculos. Por exemplo, entender que R$ 3,45 pode ser decomposto por 3 + 0,4 + 0,05 pode ajudar o 
estudante no momento de efetuar cálculos envolvendo a parte inteira, os décimos e os centésimos apresentados 
pelos números. Outro bom recurso que pode ser explorado é a representação na reta numérica de partes do inteiro 
(décimos, centésimos e milésimos), pois dessa maneira é possível realizar comparações entre quantidades racio-
nais expressas na forma decimal.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
5º ano - Item 2 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de ler, escrever, com-
parar ou ordenar números decimais, reconhecendo o décimo, o centésimo e o milésimo.

Plano de aula: Compondo e Decompondo Números Decimais (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Compondo e Decompondo Números Decimais, produzido pelo time de 
autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Identificar as ordens e classes dos números decimais até centésimos.

•  Exercitar a composição e decomposição de números decimais.

•  Representar números decimais no quadro de ordens.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/148 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/148 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/compondo-e-decompondo-numeros-decimais/936
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Plano de aula: A Reta Numerada e os Números Decimais (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula A Reta Numerada e os Números Decimais, produzido pelo time de autores 
da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Identificar a localização dos números na reta numerada.

•  Representar números decimais na reta numerada.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/a-reta-numerada-e-os-numeros-decimais/825 
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GEOMETRIA

MATEMÁTICA  5o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Figuras espaciais: prismas, pirâmides, corpos redondos. Suas nomenclaturas, 

descrições, planificações e classificações. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Diferenciar poliedros e corpos redondos. 

•  Comparar sólidos geométricos. 

•  Representar sólidos geométricos por meio de desenhos. 

•  Construir planificações de cilindros e cones. 

•  Identificar um sólido geométrico por sua planificação ou por meio de seu desenho. 

•  Identificar figuras planas em sólidos geométricos. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, 

nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as repre-
sentações planas e espaciais.

(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones) e analisar, no-
mear e comparar seus atributos.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

FIGURAS GEOMÉTRICAS ESPACIAIS III

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Para ampliar o trabalho com planificações, sugere-se analisar se uma determinada planificação permite ou não 
construir um determinado sólido. O trabalho envolvendo o “erro” permite aos estudantes buscar estratégias 
para compreendê-lo e justificá-lo e, consequentemente, analisar em profundidade as características dos sólidos 
sugeridos na habilidade. Discutir com os estudantes o que permanece inalterado e o que sofre modificações na 
planificação em relação ao sólido em sua representação tridimensional é uma forma de reconhecerem as formas e 
os ângulos. Incentivar os estudantes a redigirem suas percepções e conclusões, bem como apresentar suas ideias 
com desenhos e esquemas, amplia seu vocabulário geométrico e auxilia na identificação de propriedades das 
formas trabalhadas. Sugere-se associar propostas com arte e leitura de livros de histórias infantis como recursos 
interessantes para abordar os conceitos envolvidos na habilidade.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
5º ano - Item 9 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de identificar figu-
ras planas em sólidos geométricos.

Plano de aula: Identificando Formas Através da Relação de Faces, Vértices e Ares-
tas (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Identificando Formas Através da Relação de Faces, Vértices e Arestas, 
produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Retomar a relação estabelecida entre os elementos que compõem um poliedro.

•  Construir poliedros estabelecendo relações entre faces, vértices e arestas.

•  Aplicar a relação de Euler para determinar o número de faces, vértices e arestas 
de um poliedro.

•  (EF03MA14) Descrever características de algumas figuras geométricas 
espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com 
suas planificações. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/155
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/155
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/identificando-formas-atraves-da-relacao-de-faces-vertices-e-arestas/757 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/identificando-formas-atraves-da-relacao-de-faces-vertices-e-arestas/757 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Plano de aula: Montando Sólidos Geométricos (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Montando Sólidos Geométricos, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Associar planificações às figuras geométricas espaciais.

•  Retomar os conceitos dos elementos que compõem os sólidos geométricos.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/montando-solidos-geometricos/1286
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GEOMETRIA

MATEMÁTICA  5o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Figuras geométricas planas: reconhecimento, nomenclatura e comparação 

de polígonos. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Descrever um polígono por suas propriedades como figura plana.

•  Identificar lados e ângulos em polígonos.

•  Nomear os polígonos em função da quantidade de seus lados.

•  Identificar polígonos em desenhos no plano, em planificações e em faces 
de poliedros. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o 

uso de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, 
utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

NOMEANDO POLÍGONOS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Esta habilidade realiza o fechamento do trabalho envolvendo a exploração dos sólidos geométricos nos anos ante-
riores. Enquanto nas habilidades anteriores o foco se restringia ao reconhecimento do aspecto global dos sólidos 
geométricos e, depois, de suas características, agora já é solicitado ao estudante que ele elabore classificações en-
volvendo grupos de sólidos geométricos com características comuns. É neste contexto que surge a diferenciação 
entre poliedros e corpos redondos. O reconhecimento das formas geométricas planas que formam cada poliedro 
também é importante para subdividir esta categoria em duas, sendo uma formada por prismas e outra composta 
de pirâmides. O trabalho com malhas diversificadas pode contribuir para a representação das figuras especiais, 
desenvolvendo, inclusive, noções básicas de perspectiva.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
5º ano - Item 10 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de desenhar 
polígonos utilizando materiais de desenho ou tecnologias digitais.

Plano de aula: Polígono: É ou Não É? (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Polígono: É ou Não É?, produzido pelo time de autores da Nova Escola, 
tem como objetivos de aprendizagem:

•  Retomar as características dos polígonos.

•  Distinguir polígonos de não polígonos.

•  Discutir sobre as características dos polígonos, distinguindo-os dos não polígonos.

•  Reconhecer as características dos polígonos, distinguindo-os dos não polígonos.

•  Pontuar características dos polígonos.

•  Apropriar-se das características dos polígonos para esboçá-los e distingui-los 
dos não polígonos.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/156
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/156
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/poligono-e-ou-nao-e/614 
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Plano de aula: PoligonArte_Polígonos Regulares (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula PoligonArte _ Polígonos Regulares, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Retomar o conceito de polígonos regulares.

•  Retomar o conceito de polígono convexo.

•  Distinguir polígonos regulares de não regulares.

•  Produzir trabalhos plásticos contemplando polígonos regulares e não regulares.

•  Pontuar características de polígonos regulares.

•  Esboçar figuras de polígonos regulares e não regulares com base em algu-
mas de suas características.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/poligon-arte-poligonos-regulares/758 
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UNIDADE TEMÁTICA:  
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA  5o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Tabelas, gráficos de colunas e de linhas: leitura e interpretação de dados. 

(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Ler gráficos e tabelas com informações de outras áreas do conhecimento. 

•  Selecionar conclusões válidas ou não em função dos dados representados em 
tabelas e gráficos. 

•  Emitir conclusões possíveis com base nos dados representados em  
tabelas e gráficos. 

•  Produzir textos baseados nas conclusões possíveis, baseando-se em dados 
representados em tabelas e gráficos. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla en-

trada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das di-
ferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referen-
tes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo 
de sintetizar conclusões.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

INTERPRETAÇÃO DE DADOS EM TABELAS  
E GRÁFICOS IV

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Semelhante ao proposto na habilidade EF04MA27, esta habilidade prioriza as conclusões obtidas a partir da análise 
dos dados apresentados por uma tabela ou gráfico, que podem ser expressas através de um texto. Os contextos 
sugeridos no corpo da habilidade, como saúde e trânsito, podem contribuir para as inter-relações entre as diferen-
tes áreas do conhecimento e dar maior significado ao objeto de estudo desenvolvido na habilidade. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
5º ano - Item 13 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de selecionar con-
clusões válidas ou elaborar conclusões possíveis com base nos dados representados 
em tabelas e gráficos de colunas ou de linhas.

Plano de aula: O que São Variáveis Estatísticas? (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula O que São Variáveis Estatísticas?, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Analisar a importância dos tipos de variáveis em uma pesquisa.

Plano de aula: Como se Faz uma Pesquisa? (Extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Como se Faz uma Pesquisa?, produzido pelo time de autores da Nova 
Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Iniciar o desenvolvimento de uma pesquisa estatística, construindo instrumen-
tos de coleta e definindo um tratamento estatístico para os dados.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/159
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/159
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/o-que-sao-variaveis-estatisticas/517 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/como-se-faz-uma-pesquisa/1073
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UNIDADE TEMÁTICA:  
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA  5o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Probabilidade: espaço amostral equiprovável ou não, em experimento aleatório. 

(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar eventos aleatórios. 

•  Compreender a noção de probabilidade. 

•  Determinar o espaço amostral de um evento estimando se os resultados são 
igualmente prováveis ou não. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm 

maior chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais 
prováveis, sem utilizar frações. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses resulta-
dos são igualmente prováveis ou não.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

RESULTADOS DE UM EXPERIMENTO ALEATÓRIO

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Ainda sem utilizar a probabilidade clássica indicada através de uma fração, é possível verificar no desenvolvimento 
desta habilidade se um determinado evento apresenta resultados igualmente prováveis (equiprováveis) ou não. Por 
exemplo, antes de uma partida de futebol iniciar, os times decidem qual deles irá iniciar a jogada através do lança-
mento de uma moeda que tem iguais chances para ambos os times (evento equiprovável). Já durante a partida de 
futebol, podem ocorrer três possibilidades, geralmente não equiprováveis: empate, vitória de A e vitória de B. 

Portanto, espera-se que ao término do 5º ano os estudantes possam compreender e descrever todos os pos-
síveis resultados (espaço amostral) de um experimento aleatório, observando se esses resultados são igualmente 
prováveis ou não. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
5º ano - Item 12 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de apresentar to-
dos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses resulta-
dos são igualmente prováveis ou não.

Plano de aula: Quais São as Possibilidades? (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Quais São as Possibilidades?, produzido pelo time de autores da Nova 
Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Determinar o espaço amostral em situações-problema hipotéticas.

•  Observar a probabilidade de ocorrência dos eventos de acordo  
com o espaço amostral.

Plano de aula: O que É Espaço Amostral? (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula O que É Espaço Amostral?, produzido pelo time de autores da Nova Es-
cola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Ampliar a ideia de espaço amostral por meio de experimento aleatório.

•  Determinar o espaço amostral de um experimento.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/158 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/158 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/quais-sao-as-possibilidades/330 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/o-que-e-espaco-amostral/329


134

UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  5o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Números naturais: leitura, representação escrita e na reta numérica, com-

paração e ordenação.  
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Construir o sistema de numeração decimal até a ordem das centenas de milhar, 

registrando, lendo, comparando e interpretando escritas numéricas por meio 
de suas regras.  

•  Resolver problemas que exijam a análise do valor posicional por meio da 
decomposição de números baseada na organização decimal do sistema, 
explicitando as relações aditivas e multiplicativas dos números. 

•  Expressar um número em termos de unidade, dezena, centena, unidade de 
milhar, dezena de milhar e centena de milhar. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que todo número 

natural pode ser escrito por meio de adições e multiplicações por potências de 
dez, para compreender o sistema de numeração decimal e desenvolver es-
tratégias de cálculo.

•  (EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas 
de milhar. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com compreensão das 
principais características do sistema de numeração decimal.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

CONTAGEM E REPRESENTAÇÃO  
DOS NÚMEROS NATURAIS V

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Nesta habilidade, a proposta é ler, conhecer e ordenar números grandes que podem ser explorados a partir de tabe-
las e gráficos, por exemplo. As contagens de 100 em 100 e de 1000 em 1000 podem ser estimuladas e a repre-
sentação de números na reta numérica para comparar números dessa magnitude deve ter escala maior do que um. 
Os intervalos podem variar de 100 em 100, por exemplo. O uso de sinais para expressar igualdade (igual) e desigual-
dade (diferente, maior que, menor que) pode auxiliar no desenvolvimento desta habilidade. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
5º ano - Item 1 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades:

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de ler, representar, 
comparar ou ordenar números naturais até 100 000.

Plano de aula: Batalha Numérica (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Batalha Numérica, produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem 
como objetivo de aprendizagem:

•  Reconhecer o valor posicional dos algarismos, sendo capaz de ler, escrever 
e comparar números menores que 1 000 000, para assim solucionar situ-
ações problema.

Plano de aula: Desvendando o Sistema de Numeração Decimal (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Desvendando o Sistema de Numeração Decimal, produzido pelo time de 
autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Utilizar as regras do sistema de numeração decimal para leitura, escrita, com-
paração e ordenação de números naturais menores que 1 milhão.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/147 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/147 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/batalha-numerica/458 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/desvendando-o-sistema-de-numeracao-decimal/833 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/desvendando-o-sistema-de-numeracao-decimal/833 
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  5o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Resolução de problemas envolvendo adição e subtração de números naturais 

e números racionais em diferentes estratégias de cálculos. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Ler, escrever, comparar, relacionar e identificar números decimais, reconhecen-

do o décimo, o centésimo e o milésimo e as relações entre eles. 

•  Resolver problemas que envolvam adição, subtração com decimais. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que todo número 
natural pode ser escrito por meio de adições e multiplicações por potências de 
dez, para compreender o sistema de numeração decimal e desenvolver es-
tratégias de cálculo. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números 
racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

RESOLVENDO PROBLEMAS DE ADIÇÃO  
E SUBTRAÇÃO V

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Para que o estudante consiga resolver e elaborar situações problema que envolvam adição e subtração de números 
decimais, é necessário que sejam ofertadas inicialmente a ele situaçõs em que possa explorar o cálculos mental, o 
cálculo por estimativa e o cálculo exato para, depois, reelaborando os conceitos referentes à estrutura do Sistema 
de Numeração Decimal, compreender que as estratégias utilizadas para os números naturais também podem ser 
usadas com os números decimais. Contextos envolvendo cálculos com valores monetários e com medidas, incluin-
do o cálculo de perímetro de figuras, são boas oportunidades para o desenvolvimento desta habilidade.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
5º ano - Item 6 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de resolver proble-
mas que envolvam adição e/ou subtração com decimais.

Plano de aula: Problemas de Adição de Números Decimais com Duas Casas Deci-
mais (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Problemas de Adição de Números Decimais com Duas Casas Decimais, 
produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Resolver situações problema envolvendo a adição de números decimais com 
duas casas decimais.

Plano de aula: Problemas Envolvendo Mais de uma Operação com Números Natu-
rais (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Problemas Envolvendo Mais de uma Operação com Números Naturais, 
produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Interpretar situações problema envolvendo mais de uma operação com 
números naturais.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/152
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/152
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/problemas-de-adicao-de-numeros-decimais-com-duas-casas-decimais/1304
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/problemas-de-adicao-de-numeros-decimais-com-duas-casas-decimais/1304
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/problemas-envolvendo-mais-de-uma-operacao-com-numeros-naturais/1401
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/problemas-envolvendo-mais-de-uma-operacao-com-numeros-naturais/1401
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•  Identificar as operações necessárias para resolver uma situação-problema.

•  Elaborar estratégias para a resolução de problemas envolvendo mais de uma 
operação com números naturais.  
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  5o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Resolução de problemas envolvendo multiplicação e divisão de números na-

turais e números racionais em diferentes estratégias de cálculos. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Resolver problemas que envolvam a operação de multiplicação e divisão com 

números naturais. 

•  Realizar cálculos de multiplicação e divisão com números naturais por meio do 
algoritmo convencional e outros procedimentos de cálculo.

•  Realizar cálculo mental de multiplicação e divisão apoiando-se nas propriedades 
das operações e no conhecimento sobre o sistema de numeração decimal. 

•  Estimar resultados de divisões e calcular sua ordem de grandeza.

•  Utilizar a calculadora para resolver situações problema de multiplicação e di-
visão e para controlar cálculos realizados por outros procedimentos. 

•  Selecionar a estratégia de cálculo mais pertinente em relação aos números e às 
operações apresentadas. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números 
racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), 
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

RESOLVENDO PROBLEMAS DE  
MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO II

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados 
da multiplicação (adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcio-
nalidade), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos. 

•  (EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no 
máximo dois algarismos, envolvendo os significados de repartição equitativa e 
de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

Esta habilidade realiza o fechamento do trabalho envolvendo a multiplicação e divisão nos anos anteriores e culmina 
com a divisão de um número de até cinco algarismos por outro de até dois algarismos, incluindo, também, a divisão 
entre dois números naturais com quociente decimal. Para que isto ocorra, é importante que o estudante com-
preenda as etapas envolvidas no algoritmo da divisão nas quais os restos parciais apresentados são reorganizados 
de maneira a representarem a respectiva quantidade da ordem imediatamente inferior. Em outras palavras, se 
durante uma divisão sobrar 2 inteiros, estes podem ser representados por 20 décimos, sendo necessário, portanto, 
indicar que o quociente apresentará parte decimal através da escrita da vírgula. Restando novamente 1 décimo, é 
possível representá-lo como 10 centésimos e continuar a divisão sem a necessidade de explicitar que o quociente 
apresenta parte decimal. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
5º ano - Item 7 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de realizar cálculos 
de multiplicação e divisão com números naturais por meio do algoritmo convencional e 
outros procedimentos de cálculo.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/153 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/153 
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Plano de aula: Divisão por 10, 100, 1000 (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Divisão por 10, 100, 1000, produzido pelo time de autores da Nova Es-
cola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Resolver problemas de divisão de um número natural por 10, 100, 1000 com o 
quociente decimal.

Plano de aula: Problemas Envolvendo Mais de uma Operação com Números Natu-
rais (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Problemas Envolvendo Mais de uma Operação com Números Naturais, 
produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Interpretar situações problema envolvendo mais de uma operação com 
números naturais.

•  Identificar as operações necessárias para resolver uma situação-problema.

•  Elaborar estratégias para a resolução de problemas envolvendo mais de uma 
operação com números naturais.  

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/divisao-por-10-100-1000/1406
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/problemas-envolvendo-mais-de-uma-operacao-com-numeros-naturais/1401
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/problemas-envolvendo-mais-de-uma-operacao-com-numeros-naturais/1401
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA  5o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Grandezas de comprimento, massa, capacidade, tempo, temperatura e área: 

unidades de medida padronizadas e conversões entre as unidades mais usuais. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Compreender a noção de cada grandeza (comprimento, massa, tempo, tem-

peratura, área e capacidade). 

•  Conhecer as principais unidades de medida de cada uma das grandezas. 

•  Utilizar em contextos os instrumentos de medida correspondentes  
a cada grandeza. 

•  Reconhecer múltiplos e submúltiplos do metro, do grama e do litro.

•  Realizar estimativas e medições, escolhendo, entre as unidades e os instru-
mentos de medida mais usuais, os que se ajustem melhor ao tamanho e à 
natureza do objeto a ser medido. 

•  Analisar, interpretar, reconhecer, resolver e formular situações problema envol-
vendo as grandezas e as medidas estudadas. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo, 
temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

MEDINDO E PESANDO V

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com 
compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, 
utilizando, como recursos, a composição e decomposição e a reta numérica.

•  (EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e 
capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais, valorizan-
do e respeitando a cultura local.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

Esta habilidade realiza o fechamento dos trabalhos envolvendo medições de grandezas efetuado nos anos anteri-
ores. Além das grandezas mais comuns, como comprimento, massa, capacidade e tempo, agora é associada a me-
dida de temperatura. Outro fator importante é que os números que expressam as medidas podem ser de natureza 
racional (fracionária ou decimal), o que aproxima ainda mais as situações de contextos cotidianos. A leitura de textos 
de diferentes gêneros pode ser explorada para subsidiar esta habilidade.

Espera-se fluência no aprendizado das grandezas comprimento, área, massa, tempo e capacidade, o qual repre-
senta apenas parte desta habilidade. Não é foco a fluência em relação à grandeza temperatura. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Avaliações Diagnósticas (extraído do Avalia e Aprende - Matemática – Caderno 2 - 
5º ano - Item 11 - Instituto Reúna)

Descrição das atividades: 

Esta atividade tem como objetivo identificar se o estudante é capaz de utilizar instru-
mentos de medida usuais correspondentes a comprimento, massa, tempo ou tempe-
ratura para realizar medições.

Plano de aula: Medindo com Precisão (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Medindo com Precisão, produzido pelo time de autores da Nova Escola, 
tem como objetivos de aprendizagem:

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/157
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende/diagnosticas/Matematica/Caderno%202/5%C2%BA%20ano/157
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/medindo-com-precisao/1588
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•  Relacionar tipos de grandezas e unidades de medidas aos tamanhos e quanti-
dades dos objetos, primando pela precisão da medida.

•  Compreender os submúltiplos de uma medida-padrão como fatores essenciais 
na busca por mensurações precisas.

•  Familiarizar-se com algumas medidas do cotidiano.

Plano de aula: Matemática e Geografia, um Diálogo entre Medidas (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades: 

•  O plano de aula  Matemática e Geografia, um Diálogo entre Medidas, produzido 
pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Estimar e calcular medidas, tendo como objeto de estudo o espaço geográfico, 
com o  auxílio da Matemática.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/matematica-e-geografia-um-dialogo-entre-medidas/1265
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/matematica-e-geografia-um-dialogo-entre-medidas/1265
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COMPONENTE 
CURRICULAR:
MATEMÁTICA 
6º ANO - ENSINO 
FUNDAMENTAL
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  6o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Sistema de numeração decimal: características, leitura, escrita e comparação 

de números naturais e de números racionais representados na forma decimal. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Ler e escrever números naturais e números racionais decimais.

•  Comparar números naturais e representá-los na reta numérica.

•  Comparar números decimais e representá-los na reta numérica.

•  Identificar propriedades da estrutura do Sistema de Numeração Decimal. 

•  Comparar o Sistema de Numeração Decimal a outros sistemas de numeração 
de outras culturas e diferentes tempos. 

•  Compor e decompor números naturais das ordens do Sistema de Numera-
ção Decimal. 

•  Compor e decompor números racionais na forma decimal das ordens do Siste-
ma de Numeração Decimal. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja representação decimal é 
finita, fazendo uso da reta numérica.

(EF06MA02) 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 posi-
cional e função do zero), utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números naturais e números racionais 
em sua representação decimal.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

CONTAGEM E REPRESENTAÇÃO  
DOS NÚMEROS RACIONAIS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja representação decimal finita impli-
ca ser capaz de 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.  

Para essa habilidade EF06MA02, é importante conhecer outros sistemas de numeração, por exemplo, o egípcio, o 
romano e o maia, identificar as características de cada um, analisando vantagens e desvantagens de cada um em 
relação ao sistema decimal. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Uso Cotidiano dos Racionais na Forma Decimal (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Uso Cotidiano dos Racionais na Forma Decimal, produzido pelo time de 
autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Desenvolver o senso numérico, compreendendo o significado dos números deci-
mais não inteiros em contextos cotidianos.

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com 
números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja 
finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos. 

•  (EF05MA05) Comparar e ordenar números racionais positivos (representações 
fracionária e decimal), relacionando-os a pontos na reta numérica.

•  (EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com 
compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, 
utilizando, como recursos, a composição e decomposição e a reta numérica.

•  (EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas 
de milhar com compreensão das principais características do sistema de nume-
ração decimal. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/uso-cotidiano-dos-racionais-na-forma-decimal/1741
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Plano de aula: Composição de Números Decimais por Agrupamento até a Ordem 
dos Centésimos (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Composição de Números Decimais por Agrupamento até a Ordem dos 
Centésimos, produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de 
aprendizagem:

•  Compreender o método do agrupamento como forma de construção do sistema 
decimal, tanto para ordens superiores quanto para ordens inferiores à unidade.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/composicao-de-numeros-decimais-por-agrupamento-ate-a-ordem-dos-centesimos/708
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/composicao-de-numeros-decimais-por-agrupamento-ate-a-ordem-dos-centesimos/708
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  6o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) com 

números naturais e divisão euclidiana. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Associar um problema a uma operação entre números naturais.

•  Operar com números naturais.

•  Identificar o tipo de resposta numérica para o problema  
(resposta exata ou aproximada).

•  Utilizar calculadora simples para o cálculo das quatro operações com 
números naturais. 

•  Propor problemas em contextos que envolvam números naturais. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com 
números naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita 
(com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando es-
tratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF06MA03) 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. 

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

OPERAÇÕES BÁSICAS COM NÚMEROS NATURAIS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Essa habilidade envolve o conhecimento e a valorização de formas distintas de calcular, bem como experiência com 
a resolução de problemas utilizando estratégias diversas. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Operando com Dados de Diferentes Tipos de Informações Visuais 
(extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Operando com Dados de Diferentes Tipos de Informações Visuais, pro-
duzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Resolver situações-problemas que exijam a realização de operações com dados 
de diferentes tipos de informação visual.

Plano de aula: Compreendendo o Uso da Divisão em Situações-Problema (extraído 
da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Compreendendo o Uso da Divisão em Situações-Problema, produzido 
pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Ler, interpretar e resolver situações-problemas com o uso do algoritmo da 
adição e subtração e suas propriedades, com números de ordem de grandeza 
maior ou igual a três. 

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/operando-com-dados-de-diferentes-tipos-de-informacoes-visuais/1518
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/operando-com-dados-de-diferentes-tipos-de-informacoes-visuais/1518
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/compreendendo-o-uso-da-divisao-em-situacoes-problemas/1675
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/compreendendo-o-uso-da-divisao-em-situacoes-problemas/1675
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  6o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Frações: significados (parte/todo, quociente), equivalência, comparação, 

adição e subtração; cálculo da fração de um número natural; adição e subtração 
de frações. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Relacionar frações pela equivalência. 

•  Identificar frações a representações do quociente (exato) de dois inteiros. 

•  Reconhecer frações maiores que um inteiro. 

•  Representar frações maiores que um inteiro nas formas fracionária e mista. 

•  Comparar frações menores e maiores do que um inteiro. 

•  Associar uma fração à sua representação decimal. 

•  Associar números decimais com representação decimal finita a frações.

•  Representar frações e números decimais na reta numérica. 

(EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de 
divisão, identificando frações equivalentes.

(EF06MA08) Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e deci-
mal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra, e relacioná-los 
a pontos na reta numérica. 

(EF06MA10) Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na 
representação fracionária.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

TRABALHANDO COM FRAÇÕES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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Essa habilidade implica compreender a fração em suas ideias de partes de um todo discreto ou contínuo; ser capaz 
de ler e representar frações numérica e graficamente; compreender o sentido de numerador e denominador em uma 
fração; entender que uma escrita fracionária representa uma quantidade (de um todo discreto ou contínuo) e 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 igual-
dade ou desigualdade correspondentes às expressões verbais (<, >, = ou ≠). A identificação de frações equivalentes 
como escritas fracionárias distintas que representam a mesma quantidade de um todo terá aplicação imediata na 
comparação de duas ou mais frações. A reta numerada pode ser útil para a compreensão da ordem de grandeza de 
um número racional expresso na forma fracionária. As aprendizagens elencadas representam um conjunto de proce-
dimentos, as quais espera-se que sejam mobilizadas pelo estudante com fluência até o final deste ano. 

Já a habilidade EF06MA08 está relacionada a:
•  associar frações com denominador múltiplo de 10 e sua representação 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); 
•  e compreender que um número decimal pode surgir como resultado da divisão entre dois números natu-

rais e relacionar as diferentes representações de um número racional.

Espera-se que, ao final deste ano, essas aprendizagens tenham sido mobilizadas com fluência pelo estudante.

Quanto à habilidade EF06MA10 espera-se ampliar o sentido das operações com números naturais agora para os fra-
cionários, adicionando frações com denominadores iguais ou diferentes, com o uso da ideia de frações equivalentes. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

•  Identificar em contextos quando utilizar uma ou outra representação de um 
número fracionário. 

•  Identificar em uma situação-problema a necessidade da adição ou da  
subtração de frações. 

•  Calcular a adição e a subtração de frações. 

•  Analisar a resposta obtida em situações problema que envolvam  
números racionais. 

•  Elaborar situações em que é preciso adicionar ou subtrair frações. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números ra-
cionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Fração como Quociente (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Fração como Quociente, produzido pelo time de autores da Nova Esco-
la, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Resolver situações-problemas em que os números racionais indicam relação de 
fração como quociente de uma divisão.

Plano de aula: Frações Equivalentes - Dividindo um Terreno (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Frações Equivalentes - Dividindo um Terreno, produzido pelo time de 
autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Problematizar o conceito de fração equivalente.

•  Utilizar a comparação de frações para encontrar frações equivalentes.

Plano de aula: Fração como Razão (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Fração como Razão, produzido pelo time de autores da Nova Escola, 
tem como objetivo de aprendizagem:

•  Reconhecer que os números racionais podem ser expressos na forma de fração e 
decimal, estabelecendo relações entre essas representações.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/fracao-como-quociente/1663
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/5ano/matematica/fracoes-equivalentes-dividindo-um-terreno/321
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/fracao-como-razao/1034
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  6o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) com 

números racionais. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Conhecer a potenciação. 

•  Calcular potências de números decimais (de representação finita).

•  Identificar em uma situação-problema a necessidade de operar com números 
decimais. 

•  Resolver problemas envolvendo fração de uma quantidade. 

•  Elaborar situações em que é preciso calcular com números decimais (repre-
sentação finita). 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF06MA10) Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou sub-
tração com números racionais positivos na representação fracionária.

•  (EF06MA08) Reconhecer que os números racionais positivos podem ser ex-
pressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas

(EF06MA11) Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as 
quatro operações fundamentais e a potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredonda-
mentos para verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

NÚMEROS DECIMAIS E SUAS  
OPERAÇÕES BÁSICAS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Para desenvolver essa habilidade, espera-se que o estudante domine as quatro operações fundamentais e a potenciação. 
A partir daí, resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo estraté-
gias diversas, será uma aplicação das habilidades prévias que envolvem esses mesmos objetos de conhecimento.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Ampliação - Multiplicação e Divisão de Decimais (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Ampliação - Multiplicação e Divisão de Decimais, produzido pelo time de 
autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Resolver problemas significativos envolvendo multiplicação e divisão de números 
racionais positivos escritos na forma decimal. 

•  Comparar resultados e avaliar as estratégias utilizadas nas resoluções.

Plano de aula: Potência de Fração (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Potência de Fração, produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem 
como objetivo de aprendizagem:

•  Conceituar, resolver e elaborar estratégias de cálculo para potenciação de fração.

 representações, passando de uma representação para outra, e relacioná-los a 
pontos na reta numérica.

•  (EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de 
partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.

•  (EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números ra-
cionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/ampliacao-multiplicacao-e-divisao-de-decimais/1396
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/ampliacao-multiplicacao-e-divisao-de-decimais/1396
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/potencia-de-fracao/1540
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  6o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Cálculo de porcentagens por meio de estratégias diversas, sem fazer uso da 

“regra de três”. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Reconhecer a porcentagem como representação de frações cujo denomi-

nador é 100. 

•  Relacionar a representação de uma porcentagem com a escrita fracionária 
e a decimal. 

•  Resolver situações-problema em contextos diversos que envolvam dados ex-
pressos em porcentagens. 

•  Reconhecer em uma calculadora a sequência de operações para o cálculo 
de porcentagens.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respec-
tivamente à décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro para 
calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calcu-
ladora, em contextos de educação financeira, entre outros.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF06MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, 
sem fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de 
educação financeira, entre outros.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

PORCENTAGENS E SUAS APLICAÇÕES I

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Essa habilidade implica associar inicialmente 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente a 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 e assim por diante. Para que os cálculos sejam realizados recorrendo-se a estratégias pessoais será impor-
tante a compreensão do sentido de 1/10 de; 1/4 de; 1/5 de uma quantidade. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Jogando com Porcentagens (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Jogando com Porcentagens, produzido pelo time de autores da Nova 
Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Calcular porcentagens de uma quantidade dada em relação ao inteiro.

Plano de aula: Calculando a Porcentagem de uma Quantidade Dada em Relação ao 
Inteiro (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Calculando a Porcentagem de uma Quantidade Dada em Relação ao Inteiro, 
produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Calcular porcentagens de uma quantidade dada em relação ao inteiro. 

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/jogando-com-porcentagens/1364
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/calculando-a-porcentagem-de-uma-quantidade-dada-em-relacao-ao-inteiro/1367
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/calculando-a-porcentagem-de-uma-quantidade-dada-em-relacao-ao-inteiro/1367
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UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA

MATEMÁTICA  6o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Propriedades da igualdade.  

(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Investigar relações de igualdade em que são adicionados, subtraídos, mul-

tiplicados ou divididos os dois membros por um mesmo número.

•  Inferir a propriedade de equivalência entre igualdades em que aos dois 
membros são adicionados, subtraídos, multiplicados ou divididos por um 
mesmo número. 

•  Utilizar a propriedade de equivalência na resolução de situações problema 
em que é preciso transformar uma igualdade em outra equivalente. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade 
existente entre dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou 
dividir cada um desses membros por um mesmo número, para construir a noção 
de equivalência. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF06MA14) 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.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

RELAÇÃO DE IGUALDADE MATEMÁTICA

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Esta habilidade traz uma ampliação do trabalho previsto na habilidade EF04MA15, na qual o estudante, por meio 
de investigações, conclui o princípio aditivo e, agora, o princípio multiplicativo das igualdades. No caso do princípio 
multiplicativo, ao multiplicarmos ou dividimos ambos membros de uma igualdade por um mesmo valor (não nulo) a 
expressão obtida permanece sendo uma igualdade. Por exemplo, a partir de investigações, os estudantes podem 
verificar que se 2 + 6 = 5 + 3 então 4 x (2 + 6) = 4 x (5 + 3) e que se 16 - 6 = 8 + 2 então (16 - 6) : 5 = (8 + 2) : 5.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: O Desafio: Investigando o Padrão de uma Sequência Numérica (ex-
traído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula O Desafio: Investigando o Padrão de uma Sequência Numérica, produzi-
do pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Investigar o padrão de uma sequência numérica e determinar o termo faltante na 
sua continuidade.

Plano de aula: Reconhecer o Significado e a Ordem de Resolução das Expressões 
Matemáticas (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Reconhecer o Significado e a Ordem de Resolução das Expressões Matemáti-
cas, produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Explorar a hierarquia entre as operações em uma escrita aritmética.

•  Relacionar a ordem de resolução das operações na expressão.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/o-desafio-investigando-o-padrao-de-uma-sequencia-numerica/914
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/o-desafio-investigando-o-padrao-de-uma-sequencia-numerica/914
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/reconhecer-o-significado-e-a-ordem-de-resolucao-das-expressoes-matematicas/1106
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/reconhecer-o-significado-e-a-ordem-de-resolucao-das-expressoes-matematicas/1106
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GEOMETRIA

MATEMÁTICA  6o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Prismas e pirâmides: planificações e relações entre seus elementos  

(vértices, faces e arestas). 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar faces, vértices e arestas em prismas e pirâmides. 

•  Relacionar o número de faces, vértices e arestas de prismas e pirâmides ao 
número de lados do polígono da base. 

•  Visualizar a quantidade de faces, vértices e arestas de prismas e pirâmides 
em diferentes representações planas desses sólidos.

•  Resolver problemas que envolvam as relações dos elementos de prismas e 
pirâmides a suas bases. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando 
lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou 
tecnologias digitais. 

(EF06MA17) 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.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

VÉRTICES, FACES E ARESTAS  
DE PRISMAS E PIRÂMIDES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Essa habilidade implica identificar e contar faces, vértices e arestas em poliedros, bem como reconhecer e nomear 
prismas e pirâmides em objetos físicos ou por sua representação por desenho. Ela também propõe resolver proble-
mas que envolvam as relações dos elementos de prismas e pirâmides a suas bases.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: A Corrida Sobre Prismas e Pirâmides (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula A Corrida Sobre Prismas e Pirâmides, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Resolver problemas envolvendo os elementos conceituais de prismas e pirâmides.

•  Descrever semelhanças e diferenças existentes entre prismas e pirâmides.

Plano de aula: As Vistas de Prismas e Pirâmides (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula As Vistas de Prismas e Pirâmides, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Resolver problemas, utilizando a percepção espacial englobando  
prismas e pirâmides.

•  Descrever semelhanças e diferenças existentes entre prismas e pirâmides.

•  (EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, 
pirâmides, cilindros e cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/a-corrida-sobre-prismas-e-piramides/770
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/as-vistas-de-prismas-e-piramides/1607
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GEOMETRIA

MATEMÁTICA  6o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Polígonos: classificações quanto ao número de vértices, às medidas de lados e 

ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Descrever um polígono por suas propriedades como figura plana. 

•  Identificar lados e ângulos em polígonos. 

•  Nomear os polígonos em função de sua quantidade de lados. 

•  Classificar polígonos em regulares e não regulares.

•  Identificar polígonos em desenhos no plano, em planificações e em faces 
de poliedros. 

•  Medir lados e ângulos de triângulos e de quadriláteros. 

•  Classificar triângulos e quadriláteros pelas medidas de seus lados e de seus ângulos.

•  Nomear um triângulo e quadrilátero em função das medidas de seus lados 
ou de seus ângulos.

(EF06MA18) 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. 

(EF06MA19) Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. 

(EF06MA20) Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer 
a inclusão e a intersecção de classes entre eles.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

CLASSIFICANDO POLÍGONOS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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•  Reconhecer a inclusão e a intersecção de classes de quadriláteros por suas 
propriedades relativas a lados e ângulos.

(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF06MA25) Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às 
figuras geométricas.

•  (EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando 
lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou 
tecnologias digitais. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

Trabalhar a habilidade EF06MA18 implica diferenciar figuras planas em poligonais e não poligonais, reconhecer e nomear 
os polígonos associando os nomes à quantidade de ângulos; reconhecer que um polígono que tem lados e ângulos con-
gruentes (de mesma medida) é chamado de regular. O conhecimento da habilidade EF06MA25, bem como a utilização 
de transferidor para medir a abertura de ângulos e da régua para medir o comprimento dos llados, é essencial para que 
essa habilidade seja desenvolvida. Merece atenção a separação de quadriláteros e triângulos como classes de figuras 
poligonais caracterizadas pela quantidade de lados.

Já a habilidade EF06MA19 implica em 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). O 
conhecimento da classificação dos ângulos segundo a medida de sua abertura (reto, agudo e obtuso) está envolvido 
nessa habilidade. 

Por fim, a habilidade EF06MA20 implica, primeiramente, separar entre os polígonos aqueles que têm quatro lados e que, 
por isso, são quadriláteros. Em seguida, associar propriedades relativas a medidas, paralelismo e perpendicularismo dos 
lados a determinadas características dos quadriláteros, valendo igualmente 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 tem menos um par 
de lados paralelos; paralelogramo tem dois pares de lados paralelos (sendo portanto, um tipo particular de trapézio), 
retângulo tem dois pares de lados paralelos e quatro ângulos retos (sendo um tipo de paralelogramo); losango tem dois 
pares de lados paralelos e de mesma medida (sendo portanto um tipo particular de paralelogramo) e que o quadrado tem 
dois pares de lados paralelos e de mesma medida e quatro ângulos retos. Assim, pode-se associar que há duas classes 
de quadriláteros, os 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, simul-
taneamente, 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.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Enxergando Polígonos (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Enxergando Polígonos, produzido pelo time de autores da Nova Escola, 
tem como objetivo de aprendizagem:

•  Reconhecer os polígonos regulares ou irregulares em faces de poliedros.

Plano de aula: Triângulos (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Triângulos, produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como 
objetivo de aprendizagem:

•  Classificar os triângulos pelas medidas de seus lados ou de seus ângulos internos.

Plano de aula: Classificando os Quadriláteros (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Classificando os Quadriláteros, produzido pelo time de autores da Nova 
Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Classificar os quadriláteros em relação a seus lados e ângulos.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/enxergando-poligonos/498
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/triangulos/746
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/classificando-os-quadrilateros/1081
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA  6o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, 

tempo, temperatura, área, capacidade e volume.  
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Compreender a noção de cada grandeza (comprimento, massa, litro e área). 

•  Conhecer as principais unidades de medida de cada uma das grandezas. 

•  Utilizar em contextos os instrumentos de medida correspondentes  
a cada grandeza. 

•  Resolver problemas que envolvam as grandezas em situações reais  
e contextualizadas. 

•  Elaborar problemas envolvendo as grandezas em projetos significativos 
que requeiram medições. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grande-
zas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo 
a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, litro, tempo, tem-
peratura, 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.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

GRANDEZAS E MEDIDAS DE CAPACIDADE

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Trabalhar essa habilidade implica realizar o fechamento dos trabalhos envolvendo medições de grandezas efetuado 
nos anos anteriores. Além das grandezas mais comuns, como comprimento, massa, capacidade e tempo, agora é 
associada a medida de temperatura. Outro fator importante é que os números que expressam as medidas podem ser 
de natureza racional (fracionária ou decimal), o que aproxima ainda mais as situações de contextos cotidianos. A leitura 
de textos de diferentes gêneros pode ser explorada para subsidiar esta habilidade. Espera-se fluência no aprendizado 
das grandezas comprimento, área, massa, tempo e capacidade, o qual representa apenas parte desta habilidade. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Medidas de Volume, Capacidade e Massa (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Medidas de Volume, Capacidade e Massa, produzido pelo time de au-
tores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Determinar a altura de um reservatório de formato paralelepípedo.

Plano de aula: Reformando a Piscina (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Reformando a Piscina, produzido pelo time de autores da Nova Escola, 
tem como objetivos de aprendizagem:

•  Relacionar as medidas de capacidade (ml, Litro) e volume (cm³, dm³, m³)

•  Resolver problemas de volume que envolvam as transformações de unidades.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/medidas-de-volume-capacidade-e-massa/1167
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/reformando-a-piscina/1294
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UNIDADE TEMÁTICA:  
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA  6o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Cálculo de probabilidade como a razão entre o número de resultados favoráveis 

e o total de resultados possíveis em um espaço amostral equiprovável e cálculo 
de probabilidade por meio de muitas repetições de um experimento. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar eventos aleatórios. 

•  Compreender a noção de probabilidade. 

•  Calcular a probabilidade de um evento e expressá-la na forma de fração, de 
decimal e de porcentagem. 

•  Determinar o espaço amostral de um evento. 

•  Comparar a probabilidade numérica com a contagem do espaço amostral de 
eventos simples ou de eventos sucessivos. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF06MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com 
base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando 
estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora e em contextos de educação 
financeira, entre outros.  

(EF06MA30) Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número racional (forma fracionária, 
decimal e percentual) e comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos. 

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

A PROBABILIDADE DE UM EVENTO ALEATÓRIO I

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC


168

Essa habilidade implica 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 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. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Onde Posso Aplicar a Probabilidade? (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Onde Posso Aplicar a Probabilidade?, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Relacionar situações problema com conceitos de espaço amostral e probabilidade.

Plano de aula: Tem Probabilidade em Gráficos? (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Tem Probabilidade em Gráficos?, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Resolver problemas de probabilidade a partir da leitura e interpretação de gráficos.

•  (EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento 
aleatório, estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/onde-posso-aplicar-a-probabilidade/355
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/tem-probabilidade-em-graficos/1392
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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UNIDADE TEMÁTICA:  
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA  6o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Leitura e interpretação de tabelas e gráficos (de colunas ou barras simples ou 

múltiplas) referentes a variáveis categóricas e variáveis numéricas. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar elementos de um gráfico (título, eixos, legendas, fontes e datas). 

•  Ler gráficos e tabelas que representem situações em contextos ambientais e 
socioeconômicos. 

•  Distinguir entre conclusões emitidas a partir de dados em tabelas ou gráficos 
aquelas que são verdadeiras ou falsas. 

•  Emitir conclusões possíveis com base nos dados representados em tabelas 
e gráficos. 

•  Resumir em forma de texto conclusões possíveis com base em dados repre-
sentados em tabelas e gráficos.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sus-
tentabilidade, trânsito e 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.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

FERRAMENTAS DA ESTATÍSTICA  
NUM CONTEXTO SOCIAL I

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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É possível desenvolver com o apoio dessa habilidade atividades que tornem os estudantes produtores e leitores significa-
tivos de textos e gráficos. A análise, a interpretação e a conclusão a partir de dados são uma parte importante da Estatística 
Indutiva e complementam 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 apresentando erros 
aquelas que são verdadeiras também contribuem com o desenvolvimento do senso crítico do estudante. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Gráfico Mais Adequado para Comunicar Dados Estatísticos e sua 
Construção a Partir de uma Planilha Eletrônica (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Gráfico Mais Adequado para Comunicar Dados Estatísticos e sua Con-
strução a Partir de uma Planilha Eletrônica, produzido pelo time de autores da Nova Es-
cola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Analisar o conjunto de dados de uma situação-problema e definir qual será o gráfi-
co mais adequado e construí-lo em planilhas eletrônicas.

Plano de aula: Tratamento e Organização dos Dados de uma Pesquisa em Tabelas 
(extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Tratamento e Organização dos Dados de uma Pesquisa em Tabelas, pro-
duzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Coleta e organização de dados em tabelas.

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabe-
las e gráficos (colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimen-
to ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com o 
objetivo de sintetizar conclusões. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/grafico-mais-adequado-para-comunicar-dados-estatisticos-e-sua-construcao-a-partir-de-uma-planilha-eletronica/1024
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/grafico-mais-adequado-para-comunicar-dados-estatisticos-e-sua-construcao-a-partir-de-uma-planilha-eletronica/1024
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/tratamento-e-organizacao-dos-dados-de-uma-pesquisa-em-tabelas/1412
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/tratamento-e-organizacao-dos-dados-de-uma-pesquisa-em-tabelas/1412
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA  6o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Ângulos: noção, usos e medida. 

(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Compreender a noção de ângulo como giro em torno de um ponto. 

•  Associar a noção de ângulo à sua representação geométrica. 

•  Identificar ângulos em polígonos e nas faces de poliedros. 

•  Diferenciar ângulos retos e não retos. 

•  Utilizar o conceito de ângulo na classificação de triângulos e quadriláteros de 
acordo com os ângulos dessas figuras. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando 
lados, vértices e ângulos, e desenhá-los utilizando material de desenho ou 
tecnologias digitais. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF06MA25) Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas..

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

GRANDEZAS E MEDIDAS DE ÂNGULO

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Trabalhar essa habilidade implica reconhecer ângulos em polígonos, compreendendo a noção de ângulo como giro em tor-
no de um ponto, a associação de ângulo à sua representação geométrica, a identificação de ângulos em polígonos e nas 
faces de poliedros e a classificação de triângulos e quadriláteros de acordo com os ângulos dessas figuras. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula:  Ângulo de Visão (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Ângulo de Visão, produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem 
como objetivo de aprendizagem:

•  Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo de visão.

Plano de aula: Os Ângulos têm Medida? (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Os Ângulos têm Medida?, produzido pelo time de autores da Nova Esco-
la, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Reconhecer a abertura do ângulo como uma grandeza.

•  Associar o grau como unidade de medida de ângulo.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/angulo-de-visao/1047
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/os-angulos-tem-medida/1703
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COMPONENTE 
CURRICULAR:
MATEMÁTICA 
7º ANO - ENSINO 
FUNDAMENTAL
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  7o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Fração e seus significados: como parte de inteiros, resultado da divisão, 

razão e operador.

•  Números racionais na representação fracionária e na decimal: usos, ordenação 
e associação com pontos da reta numérica e operações. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Compreender o conceito de razão entre duas grandezas. 

•  Identificar a fração como representação da razão entre duas grandezas, em 
diferentes contextos. 

•  Comparar frações apresentadas em suas diversas formas e em  
diferentes contextos.

•  Reconhecer números racionais em contextos distintos, incluindo o histórico. 

•  Representar números racionais na reta numérica. 

•  Comparar números racionais. 

•  Utilizar a adição e a subtração de números racionais. 

•  Identificar as operações com números racionais em situações problema na 
forma fracionária e decimal. 

(EF07MA08) Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, 
razão e operador. 

(EF07MA10) Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica. 

(EF07MA12) Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

TRABALHANDO COM NÚMEROS RACIONAIS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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•  Modelar uma situação problema por meio de operações entre números racionais. 

•  Utilizar as operações entre números racionais em cálculo de áreas e 
perímetros de figuras geométricas. 

•  Elaborar situações problema em contextos que envolvam operações entre 
números racionais. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF06MA10) Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração 
com números racionais positivos na representação fracionária.

•  (EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de 
partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

Nessa habilidade, torna-se necessário conhecer as formas de representar frações, seus significados (3/4 entendido 
como 3:4, 3 e cada 4 e 3/4 de uma quantidade), analisar sua ordem de grandeza e compará-las compreendendo as 
quantidades que elas representam de um todo. 

Já a habilidade EF07MA10 requer que se reconheçam números racionais na forma fracionária e decimal, sejam 
desenvolvidas estratégias para comparar sua ordem de grandeza e representá-los geometricamente como pontos 
associados a uma reta numérica. 

Por fim, na habilidade EF07MA12, compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação 
entre elas e suas propriedades operatórias implica compreender e utilizar diferentes estratégias para calcular multipli-
cação e divisão entre racionais na forma fracionária e decimal, bem como identificar que 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. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Aplicando Frações como Operador em Diferentes Contextos (ex-
traído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Aplicando Frações como Operador em Diferentes Contextos, produzido 
pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/aplicando-fracoes-como-operador-em-diferentes-contextos/1546
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/aplicando-fracoes-como-operador-em-diferentes-contextos/1546
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•  Efetuar multiplicações envolvendo uma fração e um número natural.

•  Realizar uma análise de várias situações problema envolvendo o uso de frações 
como operador.

Plano de aula: Representação Fracionária e Decimal (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Representação Fracionária e Decimal, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Identificar padrões para representação de frações em forma de número decimal, 
a partir de representações corretas.

•  Identificar padrões para representação de números decimais em forma de 
fração, a partir de representações corretas.

•  Representar números fracionários em forma de número decimal e vice-versa.

Plano de aula: Divisão de Racionais Fracionários na Prática (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Divisão de Racionais Fracionários na Prática, produzido pelo time de au-
tores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Calcular de racionais fracionários positivos e negativos.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/representacao-fracionaria-e-decimal/1711
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/divisao-de-racionais-fracionarios-na-pratica/1956
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  7o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples. 

(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar a porcentagem em uma situação-problema. 

•  Calcular porcentagens em acréscimos e decréscimos simples. 

•  Utilizar diferentes estratégias para cálculo de porcentagens (mental, calcu-
ladora e estratégias pessoais). 

•  Resolver problemas em contexto que envolvam o conceito e o cálculo  
de porcentagem. 

•  Elaborar situações problema que envolvam porcentagem. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF06MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com 
base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando 
estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação 
financeira, entre outros.

(EF07MA02) 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 edu-
cação financeira, entre outros.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

PORCENTAGENS E SUAS APLICAÇÕES II

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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A habilidade implica conhecer porcentagem, utilizar procedimentos pessoais, não convencionais e tecnológicos para 
calcular porcentagens, sem regras ou técnicas formais, compreendendo o sentido de acréscimos ou decréscimos 
percentuais, lucros, rendimentos, empréstimos e como utilizá-los nos contextos em que aparecem relacionados a 
diversas utilizações, em especial a Educação Financeira.  

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Porcentagens: Acréscimos e Descontos (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Porcentagens: Acréscimos e Descontos, produzido pelo time de autores 
da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Resolver problemas que envolvem o conceito e o cálculo de acréscimos e de-
créscimos com o uso de porcentagens.

Plano de aula: Lucrando com Vendas (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Lucrando com Vendas, produzido pelo time de autores da Nova Escola, 
tem como objetivo de aprendizagem:

•  Resolver problemas de porcentagens envolvendo lucro, aumento e rendimento.  

•  (EF06MA08) Reconhecer que os números racionais positivos podem ser ex-
pressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas 
representações, passando de uma representação para outra, e relacioná-los a 
pontos na reta numérica.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/porcentagens-acrescimos-e-descontos/1347
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/lucrando-com-vendas/1655
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  7o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•  Números inteiros: usos, história, ordenação, associação com pontos da 

reta numérica e operações. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Reconhecer números negativos em diversos contextos, incluindo o histórico. 

•  Representar números negativos na reta numérica. 

•  Comparar números inteiros. 

•  Compreender o conceito de oposto de um número inteiro. 

•  Aplicar a adição e a subtração de números negativos. 

•  Identificar a necessidade de modelar uma situação-problema  
com números inteiros. 

•  Operar com números inteiros. 

•  Determinar estratégias para a resolução de situações-problema. 

•  Analisar a adequação da resposta obtida. 

•  Elaborar situações problema que envolvam números inteiros.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF07MA03) 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. 

(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

OS NÚMEROS INTEIROS E  
SUAS CARACTERÍSTICAS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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A habilidade EF07MA03 relaciona-se a 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 núme-
ros e utilizar procedimentos diversos, incluindo calculadora e movimentos na reta para compreender a adição e a 
subtração com esses números. 

Já em relação a habilidade EF07MA04, faz-se necessário o estudante aprender a reconhecer situações de uso dos 
números inteiros e aplicar as operações nesse novo campo numérico na resolução de problemas a elas relacio-
nados. Elaborar uma situação-problema dadas operações numéricas também é esperado como uma forma de 
ampliar conhecimento das operações com inteiros.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Números Inteiros: Relação Entre Negativos e Números Naturais 
(extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Números Inteiros: Relação Entre Negativos e Números Naturais, produzi-
do pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Identificar o conjunto dos números inteiros negativos como conjunto dos opos-
tos dos números naturais.

Plano de aula: Jogo da Potência de Base nos Inteiros (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Jogo da Potência de Base nos Inteiros, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Aperfeiçoar as estratégias de cálculos envolvendo multiplicação e divisão de 
potência de mesma base. 

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  Não há.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/os-opostos-se-atraem/1660
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/os-opostos-se-atraem/1660
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/jogo-da-potencia-de-base-nos-inteiros/1672 
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UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA

MATEMÁTICA  7o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Linguagem algébrica: variável e incógnita. 

(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Compreender o conceito de variável e de incógnita em situações contextualizadas. 

•  Distinguir os conceitos de variável e de incógnita. 

•  Aplicar os conceitos de variável e de incógnita, usando letras ou símbolos 
para modelar a relação entre duas grandezas e equações de 1º grau.

•  Reconhecer a regra de formação de sequências numéricas. 

•  Utilizar variáveis para descrever a regra de formação de sequências numéricas. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  Não há.

(EF07MA13) Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre 
duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita.

(EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

A IDEIA DE VARIÁVEL

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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A habilidade implica entender que há sentidos diferentes para as letras em Álgebra, assim, ao resolver uma equa-
ção, 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 qual-
quer número natural a partir do zero. 

Já na habilidade EF07MA15, utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequên-
cias numéricas envolve a capacidade de o estudante de 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 represen-
tar qualquer elemento da sequência, quando, por exemplo, ao observar a sequência 0, 2, 4, 6, 8, 10, identificamos 
que um novo elemento da sequência a partir do zero é obtido pela multiplicação do anterior por 2. Assim, podemos 
escrever 2n como a expressão da regularidade observada na sequência.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Sequências e Expressões Algébricas (x/a) (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Sequências e Expressões Algébricas (x/a), produzido pelo time de au-
tores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Descrever por meio de linguagem algébrica uma expressão geral para repre-
sentar uma sequência decrescente e depois encontrar a ordem de um termo 
desta sequência.

Plano de aula: Figuras Geométricas e a Propriedade Distributiva (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Figuras Geométricas e a Propriedade Distributiva, produzido pelo time 
de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Utilizar a propriedade distributiva em situações diversas atribuindo valores 
numéricos a letras.  

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/sequencias-e-expressoes-algebricas-x-a/1438
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/figuras-geometricas-e-a-propriedade-distributiva/1435
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/figuras-geometricas-e-a-propriedade-distributiva/1435
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UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA

MATEMÁTICA  7o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Equações polinomiais do 1º grau. 

(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar problemas cuja estrutura permita sua resolução por uma equação 

de 1º grau. 

•  Utilizar propriedades da igualdade para resolver equações de 1º grau. 

•  Modelar problemas por meio de equações de 1º grau. 

•  Resolver problemas que possam ser modelados por equações do 1º grau. 

•  Elaborar problemas que possam ser resolvidos por equações do 1º grau. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF07MA13) Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, 

para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. 

•  (EF06MA14) Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera 
ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mes-
mo número e utilizar essa noção para determinar valores desconhecidos na 
resolução de problemas. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º 
grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

EQUAÇÕES POLINOMIAIS DE 1o GRAU

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Essa habilidade refere-se a conhecer as propriedades da igualdade (equivalência e transitividade), identificando que 
a igualdade não se altera se somarmos, subtrairmos, multiplicarmos ou dividirmos ambos os lados da igualdade por 
um mesmo número. Espera-se que os estudantes utilizem esses conhecimentos na resolução de equações do 
tipo ax + b = c. 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.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: O Desafio: Investigando o Padrão de uma Sequência Numérica (ex-
traído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula O Desafio: Investigando o Padrão de uma Sequência Numérica, produzi-
do pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Investigar o padrão de uma sequência numérica e determinar o termo faltante na 
sua continuidade.

Plano de aula: Reconhecer o Significado e a Ordem de Resolução das Expressões 
Matemáticas (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Reconhecer o Significado e a Ordem de Resolução das Expressões 
Matemáticas, produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivos de 
aprendizagem:

•  Explorar a hierarquia entre as operações em uma escrita aritmética.

•  Relacionar a ordem de resolução das operações na expressão.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/o-desafio-investigando-o-padrao-de-uma-sequencia-numerica/914
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/o-desafio-investigando-o-padrao-de-uma-sequencia-numerica/914
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/reconhecer-o-significado-e-a-ordem-de-resolucao-das-expressoes-matematicas/1106
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/6ano/matematica/reconhecer-o-significado-e-a-ordem-de-resolucao-das-expressoes-matematicas/1106
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UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA

MATEMÁTICA  7o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas 

inversamente proporcionais. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Reconhecer as proporcionalidades direta e inversa na relação entre  

duas grandezas. 

•  Representar a relação de proporcionalidade entre duas grandezas por uma 
relação algébrica. 

•  Compreender a regra de três como modelo para determinar valor  
de grandezas proporcionais. 

•  Resolver problemas que envolvam relações de proporcionalidade com ou sem a 
aplicação da regra de três. 

•  Elaborar problemas que envolvam o conceito de proporcionalidade entre 
duas grandezas. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF07MA13) Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, 

para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita.

(EF07MA17) Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de propor-
cionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

PROPORCIONALIDADE ENTRE DUAS  
OU MAIS GRANDEZAS I

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Nessa habilidade, busca-se desenvolver o raciocínio proporcional por meio da resolução e elaboração de proble-
mas nos quais uma grandeza possa 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, a outra decresce). A habilidade traz ainda a expectativa 
de que os estudantes aprendam a expressar as regularidades percebidas nas relações direta ou inversamente 
proporcionais por uma escrita algébrica. Por exemplo, em um problema como: “Se 6 maçãs custam R$ 4,50, quanto 
custarão 12 dessas maçãs? E um número qualquer dessas maçãs?”, os estudantes deverão ser capazes de expres-
sar o preço do número qualquer por 4,5 . x. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Proporcionalidade Inversa (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Proporcionalidade Inversa, produzido pelo time de autores da Nova Es-
cola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Compreender a ideia de proporcionalidade inversa entre duas  
grandezas proporcionais.

Plano de aula: Identificar Regra de Três Simples em Situações Diversas (extraído 
da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Identificar Regra de Três Simples em Situações Diversas, produzido pelo 
time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Compreender e utilizar o conceito de proporcionalidade direta em situações que 
envolvam "regra de três" simples.

•  (EF06MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com 
base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando 
estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação 
financeira, entre outros. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/proporcionalidade-inversa/1322
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/proporcionalidade-direta-utilizando-regra-de-tres-simples/1515
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/proporcionalidade-direta-utilizando-regra-de-tres-simples/1515
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GEOMETRIA

MATEMÁTICA  7o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Triângulos: construção, condição de existência e soma das medidas dos 

ângulos internos. 

•   Polígonos regulares: quadrado e triângulo equilátero. 
(Extraído do Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Investigar a condição de existência de triângulos em função das medidas de 

seus lados. 

•  Relacionar as propriedades de ângulos entre retas paralelas cortadas ou 
uma reta transversal a medidas dos ângulos internos de um triângulo. 

•  Verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 
180° e, a partir daí, determinar a soma das medidas de ângulos internos de 
polígonos.

•  Calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares. 

•  Investigar a soma das medidas dos ângulos externos de polígonos.

(EF07MA24) 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°.

(EF07MA27) Calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e estabe-
lecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente vinculadas à construção de 
mosaicos e de ladrilhamentos.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

CONSTRUINDO TRIÂNGULOS E OUTROS 
POLÍGONOS REGULARES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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O desenvolvimento da habilidade EF07MA24 implica 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 dos lados for menor que a soma das medidas dos outros dois e maior que o valor absoluto da diferença 
entre essas medidas. Significa também deduzir informalmente que, em qualquer triângulo, a soma das medidas 
dos ângulos internos é de 180o. Finalmente, espera-se que o estudante utilize tudo isso na resolução de problemas 
geométricos, incluindo a construção com régua e compasso.

Já no desenvolvimento da habilidade EF07MA27 envolve diferenciar ângulos internos e externos de polígonos 
regulares, identificando a relação entre eles (a soma de um ângulo interno com um ângulo externo é 360o), usan-
do relações conhecidas das somas dos ângulos internos de um triângulo e de um quadrilátero para calcular sem 
fórmulas a soma dos ângulos internos de um polígono regular. O uso de 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, permite fazer 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.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Uma Maneira de Desenhar Triângulos (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Uma Maneira de Desenhar Triângulos, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Construir triângulos, usando régua e compasso.

•  Reconhecer a relação entre as medidas de ângulos internos de polígonos regulares 
e a possibilidade ou não de pavimentação do plano (em mosaicos e ladrilhamentos). 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF06MA25) Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às 

figuras geométricas. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/uma-maneira-de-desenhar-triangulos/1598
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC


189

Plano de aula:  Ângulos em Polígonos - Construindo Mosaicos e Ladrilhamentos 
(extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Ângulos em Polígonos - Construindo Mosaicos e Ladrilhamentos, pro-
duzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Estabelecer relações entre ângulos internos de polígonos regulares na constru-
ção de mosaicos e ladrilhamentos.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/angulos-em-poligonos-construindo-mosaicos-e-ladrilhamentos/1527
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/angulos-em-poligonos-construindo-mosaicos-e-ladrilhamentos/1527
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA  7o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Cálculo de volume de blocos retangulares, utilizando unidades de medida 

convencionais mais usuais.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Compreender a noção da grandeza volume. 

•  Conhecer as principais unidades de medida de volume. 

•  Calcular o volume de blocos retangulares. 

•  Resolver problemas que envolvam a grandeza volume em contextos reais. 

•  Elaborar problemas que envolvam a grandeza volume em projetos significa-
tivos que requeiram o cálculo de volumes. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas compri-

mento, massa, litro, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capaci-
dade 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.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF07MA30) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envol-
vendo as unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico).

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

VOLUME DE BLOCOS RETANGULARES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Trabalhar essa habilidade implica tornar necessário associar o metro cúbico com o volume de um cubo de aresta 
igual a 1 m, o decímetro cúbico ao volume de um cubo de aresta igual a 10 cm e o centímetro cúbico com o 
volume de um cubo de aresta igual a 1 cm. Implica ainda entender as relações entre essas unidades de medida, 
assim como entre o decímetro cúbico e o litro e o centímetro cúbico e o mililitro. Problemas envolvendo consu-
mo e preservação de água, bem como de outras situações do cotidiano dos estudantes são contextos para o 
desenvolvimento dessa habilidade. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Consumo de Água - Medidas de Volume (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Consumo de Água - Medidas de Volume, produzido pelo time de autores 
da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Observar, interpretar e aplicar o conhecimento das unidades de medida de ca-
pacidade, presentes em situações essenciais para nossa vida.

•  Compreender e relacionar as unidades de medidas de capacidade na resolução 
de problemas de cálculo de medida de volume de blocos retangulares.

Plano de aula: Cálculos em Construções - Medidas de Superfície (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Cálculos em Construções - Medidas de Superfície, produzido pelo time 
de autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Observar, interpretar e aplicar o conhecimento das unidades de medida de ca-
pacidade, presentes em situações essenciais para nossa vida.

•  Compreender e relacionar as unidades de medidas de superfície na resolução de 
problemas de cálculo de medida de volume de blocos retangulares.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/consumo-de-agua-medidas-de-volume/496 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/calculos-em-construcoes-medidas-de-superficie/497
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/calculos-em-construcoes-medidas-de-superficie/497
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA  7o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Equivalência de área de figuras planas: cálculo de áreas de figuras que po-

dem ser decompostas por outras, cujas áreas podem ser facilmente deter-
minadas como triângulos e quadriláteros.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Compreender a noção da grandeza área. 

•  Relacionar áreas de triângulos e quadriláteros à área de retângulos. 

•  Utilizar variáveis para expressar o cálculo de áreas de triângulos e quadriláteros 
em função das medidas de lados e alturas dessas figuras. 

•  Reconhecer decomposições de polígonos em triângulos e/ou quadriláteros. 

•  Relacionar a área de polígonos às áreas de triângulos e/ou quadriláteros que 
os compõem. 

•  Resolver problemas que envolvam o cálculo de área de polígonos em con-
textos reais. 

•  Elaborar problemas que envolvam o cálculo de área de polígonos em projetos 
significativos que requeiram medições. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF07MA31) Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros. 

(EF07MA32) 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.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

CÁLCULO DE ÁREAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS I

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas compri-

mento, massa, litro, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capaci-
dade 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. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros significa aplicar os conhecimentos ad-
quiridos em anos anteriores a respeito de composição e decomposição de figuras, bem como do cálculo de áreas 
de figuras já conhecidas como o retângulo, para deduzir formas de calcular medidas de áreas de outras figuras in-
formalmente, no caso de triângulos e quadriláteros, a partir das áreas conhecidas. Por exemplo, conhecendo o cál-
culo da área do retângulo como A(retângulo) = b x 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 sendo portanto A(triângulo) = (b x h)/2. 
Ou ainda, dividir o paralelogramo convenientemente em duas figuras e, a partir delas, montar um retângulo inferin-
do que a área do paralelogramo é equivalente à área do retângulo e também é calculada por b x h. É importante que 
os estudantes saibam identificar bases, alturas nos triângulos e bases, alturas e diagonais nos quadriláteros porque 
esses elementos serão utilizados nas ações que levam a aprendizagem prevista na habilidade.

Já a habilidade EF07MA32 é uma aplicação das aprendizagens realizadas na habilidade anterior. Destaque para a 
formulação de problemas que costuma ser um indicador importante de que a aprendizagem esperada ocorreu.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Recortando e Colando Retalhos: Cálculo de Áreas por Decom-
posição (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Recortando e Colando Retalhos: Cálculo de Áreas por Decomposição, 
produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Analisar a importância das decomposições de figuras planas no cálculo de medi-
das de superfície (área).

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/recortando-e-colando-retalhos-calculo-de-areas-por-decomposicao/441 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/recortando-e-colando-retalhos-calculo-de-areas-por-decomposicao/441 
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Plano de aula: Qual É, Qual É a Área? (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Qual É, Qual É a Área?, produzido pelo time de autores da Nova Escola, 
tem como objetivo de aprendizagem:

•  Elaborar um problema a partir de uma situação que envolva o cálculo de áreas de 
superfícies compostas por quadrados, retângulos e triângulos.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/qual-e-qual-e-a-area/1456
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UNIDADE TEMÁTICA:  
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA  7o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Experimentos aleatórios: espaço amostral e estimativa de probabilidade 

por meio de frequência de ocorrências.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Compreender eventos aleatórios. 

•  Calcular a probabilidade de um evento e expressá-la na forma de fração, deci-
mal e percentual. 

•  Diferenciar a contagem de valores absolutos da frequência em percentual de 
ocorrência de um evento aleatório. 

•  Planejar um experimento ou uma simulação para calcular ou estimar a probabi-
lidade de um evento aleatório. 

•  Realizar um experimento ou uma simulação para calcular ou estimar a probabi-
lidade de um evento aleatório. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF06MA30) Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a 

por número racional (forma fracionária, decimal e percentual) e comparar esse 
número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF07MA34) Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem cálculo de probabili-
dades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

A PROBABILIDADE DE UM EVENTO ALEATÓRIO II

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Essa habilidade pressupõe que o estudante aprenda a realizar experimentos 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. Faz parte 
dessa habilidade o estudante compreender as diferenças e formas de uso das probabilidades clássica e frequentista.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Estabelecendo Relações entre a Probabilidade Clássica e a Frequen-
tista (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Estabelecendo Relações entre a Probabilidade Clássica e a Frequentista, 
produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Calcular probabilidades de eventos, comparando e estabelecendo relações entre 
a probabilidade frequentista e a clássica.

Plano de aula: Será que a Probabilidade Está Correta? (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Será que a Probabilidade Está Correta?, produzido pelo time de autores 
da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Analisar e comparar resultados obtidos através do cálculo de probabilidades por 
meio de frequência de ocorrências.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/estabelecendo-relacoes-entre-a-probabilidade-classica-e-a-frequentista/617
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/estabelecendo-relacoes-entre-a-probabilidade-classica-e-a-frequentista/617
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/sera-que-a-probabilidade-esta-correta/619 
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UNIDADE TEMÁTICA:  
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA  7o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Estatística: média e amplitude de um conjunto de dados.

•   Pesquisa amostral e pesquisa censitária. 

•   Planejamento de pesquisa, coleta e organização dos dados, construção de 
tabelas e gráficos e interpretação das informações.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Calcular a média de um conjunto de dados numéricos. 

•  Compreender o significado de amplitude de um conjunto de dados numéricos. 

•  Relacionar o valor da média à tendência dos valores de uma pesquisa estatística. 

•  Identificar situações em que a média corresponde ou não à tendência dos va-
lores de uma pesquisa estatística, em função da amplitude dos dados. 

•  Selecionar um tópico referente à realidade social que possa ser tema de uma 
pesquisa estatística. 

•  Compreender o conceito de amostra de uma pesquisa estatística. 

•  Organizar as etapas de uma pesquisa estatística. 

(EF07MA35) 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. 

(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema 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.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

FERRAMENTAS DA ESTATÍSTICA NUM  
CONTEXTO SOCIAL II
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•  Elaborar a comunicação dos resultados da pesquisa por meio de relatório, com 
o uso de tabelas e gráficos adequados ao conjunto de dados. 

•  Identificar quando e como utilizar gráficos de setores. 

•  Utilizar uma planilha eletrônica para a produção de gráficos. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas 

sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito e consumo responsável, 
entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráfi-
cos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

Trabalhar a habilidade EF07MA35 implica entender que média estatística é a média aritmética calculada soman-
do-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos desse conjunto. 
Envolve também 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.

A habilidade EF07MA36 implica não apenas participar de uma pesquisa estatística como previsto nos anos ante-
riores, mas agora ser capaz de individualmente ou em grupos, identificado o problema a ser investigado, aplicar 
os procedimentos estatísticos aprendidos em anos anteriores para fazê-la decidindo fazer a pesquisa com toda 
a população nela envolvida ou com uma amostra. É necessário saber que é e como selecionar uma amostra 
não probabilística em que a coleta é baseada em critérios definidos previamente, será entrevistada, nem toda 
população será entrevistada, mas que no final do trabalho de campo o resultado seja representativo e passível 
de extrapolação. Implica ainda 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. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: A Média Sempre Representa a Realidade? (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula A Média Sempre Representa a Realidade?, produzido pelo time de au-
tores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Interpretar os resultados obtidos a partir do cálculo da média estatística.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/a-media-sempre-representa-a-realidade/975
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Plano de aula: Média Estatística: Qual Seu Significado? (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Média Estatística: Qual Seu Significado?, produzido pelo time de autores 
da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Compreender o significado da média estatística como indicador de tendência de 
uma pesquisa e a amplitude dos dados obtidos.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/media-estatistica-qual-seu-significado/1761
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COMPONENTE 
CURRICULAR:
MATEMÁTICA 
8º ANO - ENSINO 
FUNDAMENTAL
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  8o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   O princípio multiplicativo da contagem.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar a necessidade da contagem organizada para resolver situações 

problema em diferentes contextos. 

•  Conhecer o princípio multiplicativo para a contagem. 

•  Modelar problemas de contagem por meio do princípio multiplicativo.

•  Resolver problemas de contagem. 

•   Elaborar problemas de contagem. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•   Não há.

(EF08MA03) Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

O PRINCÍPIO MULTIPLICATIVO DA CONTAGEM

Essa habilidade implica desenvolver processos de contagem, associando-os à multiplicação. E esses processos 
de desenvolvimento e elaboração dos problemas permitem aos estudantes criar as suas próprias restrições, tais 
como: representar um diagrama de árvore, construir tabela de dupla entrada ou utilizar o princípio multiplicativo da 
contagem para solução de um problema.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Bingo com Problemas de Contagem (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Bingo com Problemas de Contagem, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•   Reconhecer e resolver problemas de contagem que se desdobram em mais de 
um caso.

Plano de aula: Princípio Multiplicativo da Contagem e Diagramas de Árvore (ex-
traído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Princípio Multiplicativo da Contagem e Diagramas de Árvore, produzido 
pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•   Elaborar e resolver problemas de contagem relacionando o Princípio Multiplicati-
vo da Contagem com o Diagrama de Árvore.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/bingo-com-problemas-de-contagem/1448
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/principio-multiplicativo-da-contagem-e-diagramas-de-arvore/1687
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/principio-multiplicativo-da-contagem-e-diagramas-de-arvore/1687
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  8o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Potências de expoentes inteiros e notação científica. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar a potência como representação do produto repetitivo de um 

mesmo fator. 

•  Estender o conceito de potência para expoentes negativos pela regularidade 
das propriedades das potências com expoentes naturais.

•  Reconhecer o valor da notação científica para a leitura e comunicação de va-
lores muito grandes ou muito pequenos. 

•  Efetuar cálculos com potências de expoentes positivos ou negativos. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•   (EF07MA10) Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos 

e associá-los a pontos da reta numérica.

•   (EF06MA11) Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na 
representação decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais e a poten-
ciação, por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamen-
tos para verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de 
números em notação científica.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

TRABALHANDO COM POTÊNCIAS  
E NOTAÇÃO CIENTÍFICA

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Explorando os Números Pequenos com Notação Científica (extraído 
da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Explorando os Números Pequenos com Notação Científica, produzido 
pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•   Representar números pequenos em Notação Científica.

Plano de aula: Multiplicação e Divisão de Potências de Mesma Base com Expoentes 
Inteiros (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Multiplicação e Divisão de Potências de Mesma Base com Expoentes Intei-
ros, produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•   Relembrar e usar as propriedades das potências com expoentes  
inteiros e negativos.

Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de núme-
ros em notação científica se relaciona a compreender as propriedades da potenciação como forma de facilitar os 
cálculos com as potências e, consequentemente, como mais uma forma de representação de números. Implica 
também em perceber a notação científica como modo de expressar quantidades significativamente grandes ou 
significativamente pequenas usando potências de 10. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/explorando-os-numeros-pequenos-com-notacao-cientifica/1602
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/explorando-os-numeros-pequenos-com-notacao-cientifica/1602
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/multiplicacao-e-divisao-de-potencias-de-mesma-base-com-expoentes-inteiros/1355 
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/multiplicacao-e-divisao-de-potencias-de-mesma-base-com-expoentes-inteiros/1355 
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  8o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Cálculo de porcentagens.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Conhecer as ferramentas de calculadoras simples para o cálculo  

de porcentagens. 

•  Calcular porcentagens em acréscimos e decréscimos simples, inclusive 
com o uso de calculadora. 

•  Resolver problemas em contexto que envolvam o conceito e o cálculo  
de porcentagem. 

•  Elaborar situações-problema que envolvam porcentagem.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•   (EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, 

como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estraté-
gias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financei-
ra, entre outros. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

PORCENTAGENS E SUAS APLICAÇÕES III

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Analisando Situações de Lucro ou Prejuízo (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Analisando Situações de Lucro ou Prejuízo, produzido pelo time de au-
tores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Analisar as situações em que acontecem lucro ou prejuízo.

Plano de aula: Porcentagem Crescente e Decrescente com o Uso da Calculadora 
(Extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Porcentagem Crescente e Decrescente com o Uso da Calculadora, pro-
duzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Calcular porcentagem crescente e decrescente com o uso da calculadora.  

Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, significa que os estudantes devem conhe-
cer 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.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/analisando-situacoes-de-lucro-ou-prejuizo/1603
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/porcentagem-crescente-e-decrescente-com-o-uso-da-calculadora/1636
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/porcentagem-crescente-e-decrescente-com-o-uso-da-calculadora/1636
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA

MATEMÁTICA  8o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Valor numérico de expressões algébricas.

•   Associação de uma equação linear de 1º grau a uma reta no plano cartesiano.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Utilizar o conceito de variável para modelar a relação entre duas grandezas. 

•  Conhecer as operações básicas envolvendo expressões algébricas com 
uma variável. 

•  Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. 

•  Modelar uma situação-problema por meio de uma expressão algébrica.

•  Representar pontos no plano cartesiano associados a uma equação de 1º grau 
com duas variáveis. 

•  Identificar relações entre coeficientes de uma equação da forma y = ax + 
b com propriedades geométricas da reta que representa essa equação no 
plano cartesiano. 

•  Expressar por meio de uma equação da forma y = ax + b os pontos de uma 
reta traçada no plano cartesiano. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•   (EF07MA13) Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, 

para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. 

(EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, 
utilizando as propriedades das operações. 

(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

VALOR NUMÉRICO DE EXPRESSÕES ALGÉBRICAS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Um Problema, Várias Respostas: Essa Eu Quero Ver! (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Um Problema, Várias Respostas: Essa Eu Quero Ver!, produzido pelo time 
de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Reconhecer e explorar a representação da relação linear no plano cartesiano.

Plano de aula: Cubo da Soma e Cubo da Diferença (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Cubo da Soma e Cubo da Diferença, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Explorar e reconhecer o cubo da soma e o cubo da diferença, tanto na forma 
desenvolvida como na forma fatorada.  

Trabalhar a habilidade EF08MA06 implica conhecer as principais propriedades das operações, de modo a permitir 
a compreensão da Álgebra como aritmética generalizada e, ainda, o reconhecimento da letra na escrita algébrica 
como variável e, por isso, passível de substituição por um número. Deve-se perceber também que o valor de uma 
expressão algébrica varia em função da substituição da letra por um número. 

Já a habilidade EF08MA07 significa entender outra possibilidade de representação para a variação entre duas 
grandezas, que nesse caso se relacionam por meio de uma equação linear do 1º grau. A representação, leitura 
e interpretação de dados apresentados por meio do gráfico de uma reta que passa pela origem também estão 
relacionadas a essa habilidade. A ideia de letra como variável e da Álgebra como estudo de relações também é 
uma compreensão esperada nessa habilidade.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

•   (EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que possam ser representados 
por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso 
das propriedades da igualdade.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/um-problema-varias-respostas-essa-eu-quero-ver/1639
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/um-problema-varias-respostas-essa-eu-quero-ver/1639
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/cubo-da-soma-e-cubo-da-diferenca/1522
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA

MATEMÁTICA  8o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Sistema de equações polinomiais de 1º grau: resolução algébrica e repre-

sentação no plano cartesiano.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Compreender o significado de um sistema de duas equações de 1º grau em 

diferentes contextos. 

•  Representar um sistema de duas equações de 1º grau por retas no plano cartesiano. 

•  Resolver sistemas de duas equações de 1º grau por diferentes estratégias 
(mental, processo algébrico, geométrico). 

•  Utilizar sistemas de equações de 1º grau para modelar e resolver situ-
ações-problema em contexto. 

•  Elaborar problemas que envolvam sistemas de equações de 1º grau. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•   (EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a 

uma reta no plano cartesiano.

•   (EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor 
numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. 

(EF08MA08) Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser repre-
sentados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive,  
o plano cartesiano como recurso.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

SISTEMA DE EQUAÇÕES POLINOMIAIS  
DE 1o GRAU

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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•   (EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que possam ser representados 
por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso 
das propriedades da igualdade. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

Essa habilidade se relaciona com a capacidade de resolver problemas por equações, a identificação do que seja e 
como se resolve um sistema nas condições da habilidade, por meio de diferentes estratégias, incluindo a repre-
sentação gráfica, e a análise da 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.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Sistema de Equações Lineares (Ampliação) (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Sistema de Equações Lineares (Ampliação), produzido pelo time de au-
tores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•   Resolver um sistema de equações lineares com duas incógnitas.

•   Utilizar o método da adição para determinar a solução de um problema mode-
lado a partir de um sistema de equações.

Plano de aula: Soluções de uma Equação Linear (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Soluções de uma Equação Linear, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•   Resolver um sistema de equações lineares com duas incógnitas.

•   Representar um sistema de equações no plano cartesiano.

•   Reconhecer a solução de um sistema de equações como sendo a interseção 
entre os dois conjuntos que representam as duas equações do sistema. 

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/sistema-de-equacoes-lineares-ampliacao/1356
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/solucoes-de-uma-equacao-linear/1581
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UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA

MATEMÁTICA  8o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Variação de grandezas: diretamente proporcionais, inversamente proporcio-

nais ou não proporcionais.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar a relação de proporcionalidade ou não entre duas grandezas. 

•  Distinguir a proporcionalidade direta ou inversa entre duas grandezas.

•  Expressar, por meio de uma expressão algébrica, a relação de proporcionali-
dade entre duas grandezas. 

•  Representar no plano cartesiano os gráficos correspondentes à variação de pro-
porcionalidade entre duas grandezas (direta ou inversamente proporcionais).

•  Identificar em situações problema a relação de proporcionalidade entre 
duas grandezas. 

•  Modelar por meio de uma expressão algébrica ou graficamente uma situa-
ção-problema contextualizada que envolva a relação de proporcionalidade 
entre duas grandezas. 

•  Resolver problemas que envolvam a proporcionalidade entre duas grande-
zas (direta ou inversamente proporcionais). 

•  Elaborar problemas que envolvam a proporcionalidade direta entre duas grandezas. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF08MA12) 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.

(EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente propor-
cionais, por meio de estratégias variadas.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

PROPORCIONALIDADE ENTRE DUAS  
OU MAIS GRANDEZAS II

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•   (EF07MA17) Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de propor-

cionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utili-
zando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

A habilidade EF08MA12 implica a exploração de situações problema envolvendo números racionais que indicam razão,  
a ideia de proporcionalidade, a identificação da natureza da variação de duas grandezas direta ou inversamente proporcio-
nais ou não proporcionais, a associação de diferentes formas de representar grandezas direta ou inversamente propor-
cionais 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.

Quanto ao desenvolvimento da habilidade EF08MA13 implica reconhecer a relação de proporcionalidade como 
uma forma de relacionar grandezas, expressar a relação percebida por uma escrita algébrica e diferenciar o signi-
ficado de grandezas direta ou inversamente proporcionais em situações-problema. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Um Jeito Diferente de Enxergar as Proporções (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Um Jeito Diferente de Enxergar as Proporções, produzido pelo time de 
autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Representar em tabelas a relação existente entre grandezas diretamente 
proporcionais e identificar no plano cartesiano o comportamento da variação 
diretamente proporcional.  

Plano de aula: Usando Letras para Representar as Proporções (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Usando Letras para Representar as Proporções, produzido pelo time de 
autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Resolver problemas que envolvam proporcionalidade direta entre grandezas, 
utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/um-jeito-diferente-de-enxergar-as-proporcoes/1397
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/usando-letras-para-representar-as-proporcoes/1413
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/usando-letras-para-representar-as-proporcoes/1413
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GEOMETRIA

MATEMÁTICA  8o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Conhecer as propriedades de lados e ângulos em triângulos. 

•  Conhecer os casos de congruência de triângulos. 

•  Decompor quadriláteros em triângulos. 

•  Utilizar as propriedades dos triângulos para deduzir propriedades geomé-
tricas em quadriláteros básicos (quadrados, retângulos, paralelogramos, 
trapézios e losangos).  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•   (EF07MA24) 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°. 

•   (EF06MA20) Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação 
a lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles.

•   (EF06MA19) Identificar características dos triângulos e classificá-los em 
relação às medidas dos lados e dos ângulos.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF08MA14) Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

DEMONSTRAÇÕES DE PROPRIEDADES  
DE QUADRILÁTEROS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Elaborando Critérios de Congruência de Triângulos (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Elaborando Critérios de Congruência de Triângulos, produzido pelo time 
de autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•   Construir triângulos a partir de informações utilizando instrumentos geométricos.

•   Analisar a quantidade de possibilidades de construções para cada conjunto de 
informações fornecidos.

•   Elaborar critérios de congruência de triângulos.

•   Compreender o conceito de congruência de triângulos.

Plano de aula: Investigando Propriedades: Losango, Retângulo e Quadrado (ex-
traído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Investigando Propriedades: Losango, Retângulo e Quadrado, produzido 
pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•   Reconhecer as principais características e propriedades dos quadriláteros.

•   Investigar as propriedades dos retângulos, losangos e quadrados utilizando 
congruência de triângulos;

•   Reconhecer os retângulos, losangos e quadrados como paralelogramos.

Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos significa 
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 opos-
tos congruentes (de mesma medida), então ele é um paralelogramo”. “E 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.” No caso dos losangos: 
“As diagonais estão contidas nas bissetrizes dos ângulos cujos vértices elas unem; as diagonais são perpendicu-
lares entre si”. No caso dos retângulos: ”Em todo retângulo, as diagonais têm medidas iguais”. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/elaborando-criterios-de-congruencia-de-triangulos/1512
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/elaborando-criterios-de-congruencia-de-triangulos/1512
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/investigando-propriedades-losango-retangulo-e-quadrado/1493
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/investigando-propriedades-losango-retangulo-e-quadrado/1493
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GEOMETRIA

MATEMÁTICA  8o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Transformações geométricas: simetrias de translação, reflexão e rotação.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Conhecer as transformações geométricas isométricas no plano 

(translações, reflexões e rotações). 

•  Identificar a composição das transformações geométricas em contextos 
diversos, como obras de arte. 

•  Construir figuras por composição de transformações geométricas com o 
uso de régua e compasso. 

•  Conhecer as ferramentas de softwares de geometria dinâmica.

•  Construir figuras por composição de transformações geométricas com o 
uso de softwares de geometria dinâmica. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•   Não há.

(EF08MA18) Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas 
(translação, reflexão e rotação) com o uso de instrumentos de desenho ou de softwares de geometria dinâmica.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Transformações Equivalentes (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Transformações Equivalentes, produzido pelo time de autores da Nova 
Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Analisar como conjuntos de transformações isométricas modificam figuras no 
plano cartesiano.

•  Compreender as características das transformações isométricas e de com-
posições de transformações.

•  Verificar equivalência entre conjuntos de transformações com e sem apoio 
de construções.

Plano de aula: Que Transformações Levam uma Figura de uma Posição para Ou-
tra? (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Que Transformações Levam uma Figura de uma Posição para Outra?, 
produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Construir figuras no plano cartesiano a partir de composições de transfor-
mações isométricas.

Trabalhar essa habilidade implica 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 planas. 
Significa 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 obtidos 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. 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. Rotação é o movimento em que a figura gira ao redor de um ponto fixo, chamado centro de ro-
tação, 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. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/transformacoes-equivalentes/969
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/que-transformacoes-levam-uma-figura-de-uma-posicao-para-outra/722
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/que-transformacoes-levam-uma-figura-de-uma-posicao-para-outra/722
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
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•  Analisar figuras congruentes no plano cartesiano para elaborar composições de 
transformações isométricas que podem ser aplicadas para levar uma figura a outra.

•  Reconhecer que há várias possibilidades de composições que levam uma figu-
ra de uma posição para outra no plano cartesiano.
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA  8o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Volume de bloco retangular.

•   Medidas de capacidade.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Distinguir os conceitos de volume de um sólido e capacidade de um recipi-

ente ou embalagem. 

•  Relacionar as medidas mais usuais de volume e de capacidade. 

•  Utilizar a relação entre volume e capacidade na resolução de situações-pro-
blema de cálculo de capacidade de recipientes.

•  Resolver situações problema que envolvam volume e capacidade de cubos e 
blocos retangulares. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•   (EF07MA30) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume 

de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, decíme-
tro cúbico e centímetro cúbico).  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF08MA20 ) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbi-
co, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

MEDIDAS DE CAPACIDADE

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Essa habilidade pressupõe o reconhecimento de volume como grandeza associada a sólidos geométricos; o vo-
lume 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) e reconhecer capacidade como volume interno de um objeto, cuja 
unidade de medida padrão é o litro. 

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Volume e Capacidade (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Volume e Capacidade, produzido pelo time de autores da Nova Escola, 
tem como objetivos de aprendizagem:

•  Efetuar cálculos de volume e capacidade do paralelepípedo retângulo.

•  Estabelecer relações entre unidades de medida de volume e de capacidade.

Plano de aula: Problemas de Volume e Capacidade (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Problemas de Volume e Capacidade, produzido pelo time de autores da 
Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Relembrar o cálculo do volume do paralelepípedo retângulo aplicado em 
situações cotidianas.

•  Descrever as dimensões e características do paralelepípedo retângulo.

•  Efetuar cálculos de volume e capacidade do paralelepípedo retângulo relacionando 
objetos com diferentes formas e mesmo volume.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/volume-e-capacidade/1387
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/problemas-de-volume-e-capacidade/1773
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA  8o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Área de figuras planas.

•   Área do círculo e comprimento de sua circunferência.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Calcular a área de círculos.

•  Decompor polígonos em triângulos e/ou quadriláteros. 

•  Resolver problemas que envolvam o cálculo de área de figuras que podem 
ser decompostas em polígonos e/ou partes de círculos em contextos reais. 

•  Elaborar problemas que envolvam o cálculo de área de polígonos e/ou 
partes de círculos em projetos significativos que requeiram medições. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•   (EF07MA31) Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos  

e de quadriláteros. 

•   (EF07MA32) 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. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna) 

(EF08MA19 ) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando ex-
pressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

CÁLCULO DE ÁREAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS II

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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A habilidade implica compreender as expressões de cálculo de área de figuras geométricas para resolver proble-
mas, aplicando os conhecimentos adquiridos em anos anteriores a respeito de composição e decomposição de 
figuras, bem como do cálculo de áreas de figuras já conhecidas. Espera-se também dessa habilidade que o estu-
dante possa resolver problemas que envolvam o cálculo de área de círculos em contextos reais e até em projetos 
significativos que requeiram medições.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Resolução de Problemas Envolvendo o Comprimento da Circunfe-
rência (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Resolução de Problemas Envolvendo o Comprimento da Circunferência, 
produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Aplicar a relação entre o comprimento da circunferência e o número na 
resolução de problemas.

Plano de aula: Resolução de Problemas: Área de Paralelogramos, Losangos e 
Trapézios (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Resolução de Problemas: Área de Paralelogramos, Losangos e Trapézios, 
produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Resolver problemas utilizando expressões para o cálculo da área de paralelogramos, 
losangos e trapézios.

•  Explorar situações problema que envolvam composição e decomposição de áreas.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/resolucao-de-problemas-envolvendo-o-comprimento-da-circunferencia/733
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/resolucao-de-problemas-envolvendo-o-comprimento-da-circunferencia/733
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/resolucao-de-problemas-area-de-paralelogramos-losangos-e-trapezios/1630
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/resolucao-de-problemas-area-de-paralelogramos-losangos-e-trapezios/1630
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UNIDADE TEMÁTICA:  
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA  8o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Princípio multiplicativo da contagem.

•   Soma das probabilidades de todos os elementos de um espaço amostral.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Determinar o espaço amostral de um evento aleatório. 

•  Calcular a probabilidade de um evento pela contagem dos elementos de seu 
espaço amostral. 

•  Utilizar o princípio multiplicativo para a contagem de elementos do espaço 
amostral de um evento aleatório.

•  Reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos  
do espaço amostral é igual a 1. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•   (EF06MA30) Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a 

por número racional (forma fracionária, decimal e percentual) e comparar esse 
número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF08MA22) 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 é igual a 1.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

A PROBABILIDADE DE UM EVENTO ALEATÓRIO III

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Essa habilidade torna necessário 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. A habilidade 
refere-se também à compreensão de que o espaço amostral corresponde a 1 inteiro ou 100% e que a soma de 
todas as probabilidades em um mesmo espaço amostral deve ser igual a 1 ou 100%.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: O Princípio Multiplicativo em Probabilidades (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula O Princípio Multiplicativo em Probabilidades, produzido pelo time de au-
tores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Utilizar o Princípio Multiplicativo para o cálculo de probabilidades.

Plano de aula: Somando Probabilidades (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Somando Probabilidades, produzido pelo time de autores da Nova Esco-
la, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Observar diferentes eventos presentes num mesmo espaço.

•  Relacionar probabilidades de eventos distintos num mesmo espaço. 

•  Estabelecer e exercitar a relação de soma entre probabilidades.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/o-principio-multiplicativo-em-probabilidades/373
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/somando-probabilidades/1391
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UNIDADE TEMÁTICA:  
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA  8o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Medidas de tendência central e de dispersão.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Calcular a média, a moda e a mediana de um conjunto de dados numéricos. 

•  Compreender o significado de amplitude de um conjunto de dados numéricos. 

•  Relacionar os valores das medidas de tendência central (média, moda e me-
diana) de uma pesquisa estatística. 

•  Identificar situações em que as medidas correspondam ou não à tendência dos 
valores de uma pesquisa estatística, em função da amplitude dos dados. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•   (EF07MA35) 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.
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF08MA25) 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.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

FERRAMENTAS DA ESTATÍSTICA NUM  
CONTEXTO SOCIAL III

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Essa habilidade refere-se a compreender que as medidas de tendência central correspondem aos valores que 
representam, de alguma forma, todos os valores de um conjunto de dados. A média aritmética é obtida soman-
do-se todos os dados encontrados e dividindo-se o resultado pela quantidade de números somados; a moda é o 
valor que aparece o maior número de vezes entre todos os valores encontrados; a mediana é a medida que indica 
exatamente o valor central de um conjunto de dados quando organizados em ordem crescente ou decrescente.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Análise do Gráfico de Setor (Pizza), Considerando a Dispersão de 
Dados (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Análise do Gráfico de Setor (Pizza), Considerando a Dispersão de Dados, 
produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Relacionar as informações do gráfico de setor (pizza) com o gráfico de barras, cal-
culando e identificando as medidas de tendência central (média, mediana e moda), 
interpretando os elementos necessários para a análise.

Plano de aula: Análise de Tabela de Valores, Considerando a Dispersão de Dados 
(extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Análise de Tabela de Valores, Considerando a Dispersão de Dados, pro-
duzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•  Observar a tabela de valores, identificando seus dados numéricos  
e títulos apresentados. 

•  Calcular a média, mediana e moda. 

•  Interpretar e analisar, relacionando as medidas de tendência central com os núme-
ros apresentados, considerando a dispersão de dados observada na amplitude.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/analise-do-grafico-de-setor-pizza-considerando-a-dispersao-de-dados/604
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/analise-do-grafico-de-setor-pizza-considerando-a-dispersao-de-dados/604
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/analise-de-tabela-de-valores-considerando-a-dispersao-de-dados/1449
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/analise-de-tabela-de-valores-considerando-a-dispersao-de-dados/1449
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COMPONENTE 
CURRICULAR:
MATEMÁTICA 
9º ANO - ENSINO 
FUNDAMENTAL
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UNIDADE TEMÁTICA: NÚMEROS

MATEMÁTICA  9o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Números inteiros: usos, história, ordenação, associação com pontos da reta 

numérica e operações. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar um número racional pela sua expansão decimal finita ou infinita periódica. 

•   Reconhecer números irracionais em situações de medição. 

•   Aproximar um número irracional de números inteiros e racionais.

•   Localizar um número irracional na reta numérica.

•   Associar um problema à operação entre números reais. 

•   Calcular com potências com expoentes inteiros e fracionários. 

•   Operar com números reais. 

•   Identificar o tipo de resposta numérica para o problema (resposta exata 
ou aproximada). 

•  Propor problemas em contextos de medições que possam envolver números reais.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF09MA02) 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. 

(EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo 
diferentes operações.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

OS NÚMEROS REAIS E SUAS CARACTERÍSTICAS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Ao desenvolver a habilidade EF09MA02 espera-se que o estudante seja capaz de 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. 

Já a habilidade EF09MA04 significa compreender formas distintas de representação de quantidades infinita-
mente grandes ou infinitamente pequenas usando propriedades do sistema de numeração decimal e notação 
exponencial, percebendo a aplicação desse conhecimento em textos de exploração científica.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Jogo da Reta Numerada e Números Irracionais (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Jogo da Reta Numerada e Números Irracionais, produzido pelo time de 
autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Representar na reta numerada os números irracionais.

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar 

esse conhecimento na representação de números em notação científica.

•  (EF07MA12) Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com 
números racionais. 

•  (EF07MA10) Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos 
e associá-los a pontos da reta numérica. 

•  (EF06MA08) Reconhecer que os números racionais positivos podem ser 
expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas 
representações, passando de uma representação para outra, e relacioná-los a 
pontos na reta numérica.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/jogo-da-reta-numerada-e-numeros-irracionais/261
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/jogo-da-reta-numerada-e-numeros-irracionais/261
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Plano de aula: Jogo da Memória (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Jogo da Memória, produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem 
como objetivo de aprendizagem:

•  Registrar números com expoente negativo em notação científica.  

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/jogo-da-memoria/1552


230

UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA

MATEMÁTICA  9o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Expressões algébricas: fatoração e produtos notáveis.

•   Resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio de fatorações.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Fatorar expressões de 2º grau com uma variável. 

•  Relacionar expressões fatoradas a produtos notáveis com uma variável. 

•  Associar pela fatoração a resolução de equações polinomiais do 2º grau à 
resolução de equações do 1º grau. 

•  Associar situações-problema à resolução de equações polinomiais de 2º grau. 

•  Identificar situações que possam ser resolvidas por equações polinomiais 
de 2º grau. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•   (EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que possam ser representados 

por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso 
das propriedades da igualdade.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF09MA09) 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.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

FATORANDO EXPRESSÕES ALGÉBRICAS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Trabalhar essa habilidade implica 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.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Resolução de Equações Quadráticas por Cálculo Mental (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Resolução de Equações Quadráticas por Cálculo Mental, produzido pelo 
time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Resolver equações quadráticas por cálculo mental através da soma e pro-
duto das raízes.

Plano de aula: Fatorando Expressões Algébricas de Grau Maior que 2 (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Fatorando Expressões Algébricas de Grau Maior que 2, produzido pelo 
time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Resolver fatoração de expressões algébricas de grau maior que 2 por meio 
fator comum.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/resolucao-de-equacoes-quadraticas-por-calculo-mental/1185
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/resolucao-de-equacoes-quadraticas-por-calculo-mental/1185
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/fatorando-expressoes-algebricas-de-grau-maior-que-2/1442
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/fatorando-expressoes-algebricas-de-grau-maior-que-2/1442
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UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA

MATEMÁTICA  9o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Porcentagens: problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos. 

•   Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Calcular porcentagens com ou sem o uso de calculadora. 

•  Diferenciar situações de cálculo de porcentagens simples daquelas que 
envolvem percentuais sucessivos. 

•  Distinguir o cálculo de porcentagem da determinação da taxa percentual 
entre duas grandezas. 

•  Elaborar estratégias de resolução de situações que envolvam porcentagens. 

•  Identificar em situações de educação financeira situações problema que 
envolvam porcentagens e percentuais sucessivos.

•  Diferenciar relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. 

•  Identificar em escalas, em divisão em partes proporcionais e em taxas de 
variações de duas grandezas as relações de proporcionalidade.

•  Utilizar procedimentos de cálculo para resolver problemas que envolvam 
relações de proporcionalidade. 

•  Associar a contextos diversos a relação de proporcionalidade entre grandezas. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna) 

(EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de per-
centuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias 
digitais, no contexto da educação financeira.

(EF09MA08) Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa 
entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em con-
textos socioculturais, ambientais e de outras áreas.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas direta-
mente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas.

•  (EF08MA12) Identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente, 
inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação exis-
tente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano. 

•  (EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcenta-
gens, incluindo o uso de tecnologias digitais. 

•  (EF07MA17) Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de propor-
cionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utili-
zando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

O desenvolvimento da habilidade EF09MA05 promove resolver e elaborar problemas que envolvam porcenta-
gens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencial-
mente com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira implica conhecer a porcentagem e 
sua utilização social, em particular, em aplicações relacionadas à matemática financeira.

Quanto ao desenvolvimento da habilidade EF09MA08 implica a exploração de situações-problema envolvendo 
números racionais que indicam razão, a ideia de proporcionalidade, a identificação da natureza da variação de duas 
grandezas direta ou inversamente proporcionais ou não proporcionais, a associação de diferentes formas de re-
presentar 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, com aplicação em todas as situações descritas na habilidade.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Grandezas Diretamente Proporcionais (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Grandezas Diretamente Proporcionais, produzido pelo time de autores 
da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Compreender coeficiente de proporcionalidade de grandezas  
diretamente proporcionais.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/grandezas-diretamente-proporcionais/1727
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Plano de aula: Plano de Ampliação - Vamos Desenhar! (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades: 

O plano de aula Plano de Ampliação - Vamos Desenhar!, produzido pelo time de autores 
da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Utilizar a proporção para compreender o conceito de escala e criar um desenho.  

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/plano-de-ampliacao-vamos-desenhar/1436
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UNIDADE TEMÁTICA: ÁLGEBRA

MATEMÁTICA  9o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Funções: representações numérica, algébrica e gráfica.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar relações entre grandezas que correspondem a funções e não 

funções em contextos diversos.

•  Associar a descrição verbal de uma função à sua expressão algébrica e a seu gráfico.

•  Interpretar situações descritas por funções apresentadas em qualquer de 
suas representações. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•   (EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor 

numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.

•   (EF07MA17) Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de propor-
cionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utili-
zando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF09MA06) 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.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

AS FUNÇÕES E SUAS APLICAÇÕES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC


236

A habilidade significa identificar a relação entre duas grandezas, diferenciando aquelas que são função das que 
não são, e associar formas de representação a estas últimas.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: A Noção de Função como uma Relação Entre Conjuntos (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula A Noção de Função como uma Relação Entre Conjuntos, produzido pelo 
time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Explorar a representação de conjuntos por meio de diagramas.

Plano de aula: Relação e Função (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Relação e Função, produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem 
como objetivo de aprendizagem:

•  Compreender a diferença entre relações e funções.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/a-nocao-de-funcao-como-uma-relacao-entre-conjuntos/1729
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/a-nocao-de-funcao-como-uma-relacao-entre-conjuntos/1729
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/relacao-e-funcao/196
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UNIDADE TEMÁTICA:  
GEOMETRIA

MATEMÁTICA  9o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas 

intersectadas por uma transversal. 

•   Relações entre arcos e ângulos na circunferência de um círculo.

•   Semelhança de triângulos. 

•   Relações métricas no triângulo retângulo.

•   Teorema de Pitágoras: verificações experimentais e demonstração.

•   Retas paralelas cortadas por transversais: teoremas de proporcionalidade e 
verificações experimentais.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar ângulos formados entre retas paralelas e uma transversal.

•  Utilizar a simetria de translação para concluir que ângulos correspondentes 
são congruentes. 

(EF09MA10) Demonstrar relações simples entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal.

(EF09MA12) Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. 

(EF09MA13) Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utili-
zando, inclusive, a semelhança de triângulos.

(EF09MA14) Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de propor-
cionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

TEOREMAS E RELAÇÕES NO TRIÂNGULO
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•  Utilizar as propriedades de ângulos opostos pelo vértice e suplementares 
para estabelecer relações entre ângulos alternos e colaterais. 

•  Identificar lados e ângulos correspondentes entre dois triângulos. 

•  Estabelecer relações de proporcionalidade entre lados correspondentes de 
dois triângulos. 

•  Estabelecer condições mínimas para que dois triângulos sejam semelhantes. 

•  Conhecer os casos de semelhança AA (ângulo, ângulo) – ou AAA (ângulo, 
ângulo, ângulo) –, LAL (lado, ângulo, lado) e LLL (lado, lado, lado). 

•  Identificar triângulos semelhantes formados pela altura em relação à hipo-
tenusa de um triângulo retângulo. 

•  Aplicar relações entre lados de triângulos semelhantes formados pela altura 
em relação à hipotenusa de um triângulo retângulo. 

•  Distinguir entre as relações métricas do triângulo retângulo o teorema de 
Pitágoras. 

•  Identificar situações problema em que se aplicam relação métricas de triân-
gulos retângulos. 

•  Identificar situações problema em que se aplicam relações de semelhança e 
de proporcionalidade entre medidas de segmentos. 

•  Definir estratégias de resolução de situações que envolvam o teorema de 
Pitágoras e relações de proporcionalidade entre medidas de segmentos. 

•  Propor problemas que envolvam medições em triângulos retângulos e entre 
segmentos formados entre retas paralelas e transversais. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•   (EF08MA18) Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de 

transformações geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de 
instrumentos de desenho ou de softwares de geometria dinâmica. 

•   (EF07MA24) 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°.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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A habilidade EF09MA10 significa 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 e pares de ângulos colaterais 
externos suplementares, demonstrando as relações por dedução informal.

Já habilidade EF09MA12 significa reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos 
sejam semelhantes implica saber que dois triângulos são semelhantes quando e somente quando possuem os 
três ângulos respectivamente congruentes e os lados correspondentes proporcionais e que são três os casos de 
semelhança de triângulos: dois triângulos que possuem dois ângulos respectivamente congruentes são seme-
lhantes; dois triângulos em que dois lados respectivamente proporcionais determinam ângulos congruentes são 
semelhantes e dois triângulos que possuem os lados ordenadamente proporcionais são semelhantes. 

Quanto a habilidade EF09MA13 implica conhecer os casos de semelhança de triângulos e aplicá-los para de-
monstrar propriedades tais como: “Em todo triângulo retângulo, o produto dos catetos é igual ao produto da 
hipotenusa pela altura relativa à hipotenusa”. “em todo triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa é a média 
proporcional entre os segmentos que ela determina sobre a hipotenusa", e "em todo triângulo retângulo, cada 
cateto é média proporcional entre sua projeção sobre a hipotenusa e a hipotenusa toda.” Teorema de Pitágoras: 
em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 

Por fim, a habilidade EF09MA14 refere-se à compreensão de um feixe de retas paralelas cortadas por duas retas 
secantes (transversais) determina, sobre essas secantes, segmentos que são proporcionais. Além disso é ne-
cessário compreender o teorema de Pitágoras.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Descobrindo as Propriedades dos Triângulos (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Descobrindo as Propriedades dos Triângulos, produzido pelo time de au-
tores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Investigar relações de proporcionalidade em retas paralelas cortadas por trans-
versais aplicadas a ângulos de um triângulo.

Plano de aula: Determinando o Comprimento de Diagonais no Espaço (Cubo e Pa-
ralelepípedo) (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Determinando o Comprimento de Diagonais no Espaço (Cubo e Paralelepípe-
do), produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/descobrindo-as-propriedades-dos-triangulos/1426
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/determinando-o-comprimento-de-diagonais-no-espaco-cubo-e-paralelepipedo/1682
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/determinando-o-comprimento-de-diagonais-no-espaco-cubo-e-paralelepipedo/1682
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•  Utilizar o Teorema de Pitágoras para determinar o comprimento de diagonais 
no espaço.

Plano de aula: Aplicação das Relações Métricas para Cálculos de Medidas Inacessí-
veis (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Aplicação das Relações Métricas para Cálculos de Medidas Inacessíveis, 
produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Determinar medidas inacessíveis com auxílio das relações métricas.

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/aplicacao-das-relacoes-metricas-para-calculos-de-medidas-inacessiveis/1558
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/aplicacao-das-relacoes-metricas-para-calculos-de-medidas-inacessiveis/1558
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UNIDADE TEMÁTICA:  
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA  9o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   Análise de probabilidade de eventos aleatórios: eventos dependentes  

e independentes.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Descrever dois ou mais eventos em um mesmo espaço amostral. 

•  Descrever a intersecção de dois eventos em um mesmo espaço amostral. 

•  Comparar a relação do produto das probabilidades de dois eventos com a pro-
babilidade da intersecção desses eventos em um mesmo espaço amostral. 

•  Decidir se dois eventos em um mesmo espaço amostral são dependentes 
ou independentes. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•   (EF08MA22) 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 é igual a 1. 

•   (EF07MA34) Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que 
envolvem cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de frequência 
de ocorrências.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF09MA20) Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e dependentes e calcular a 
probabilidade de sua ocorrência nos dois casos.

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

A PROBABILIDADE DE UM EVENTO ALEATÓRIO IV

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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Trabalhar essa habilidade implica 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 quan-
do a ocorrência de um afeta a probabilidade de ocorrência do(s) outro(s).

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Quem Ganha Cara ou Coroa? Eventos Dependentes e Independen-
tes (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Quem Ganha Cara ou Coroa? Eventos Dependentes e Independentes, 
produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•   Comparar padrões em probabilidades.

•   Comparar eventos dependentes e independentes.

•   Diferenciar eventos dependentes e independentes.

Plano de aula: Eventos Dependentes e Independentes (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Eventos Dependentes e Independentes, produzido pelo time de autores 
da Nova Escola, tem como objetivos de aprendizagem:

•   Comparar padrões em probabilidades.

•   Comparar eventos dependentes e independentes.

•   Diferenciar eventos dependentes e independentes.

•   Calcular a probabilidade de eventos dependentes e independentes.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/quem-ganha-cara-ou-coroa-eventos-dependentes-e-independentes/1774
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/quem-ganha-cara-ou-coroa-eventos-dependentes-e-independentes/1774
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/eventos-dependentes-e-independentes/1772
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UNIDADE TEMÁTICA:  
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA  9o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO DE CONHECIMENTO RELACIONADO
•   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.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Relacionar um conjunto de dados a um gráfico que o represente. 

•  Selecionar o gráfico mais adequado para representar um conjunto de dados. 

•  Construir gráficos estatísticos com o uso de planilhas eletrônicas. 

•  Representar as medidas de tendência central em um gráfico que envolva 
variável quantitativa. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•   (EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesqui-

sa estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de seus significa-
dos e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude. 

•   (EF07MA35) 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. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

(EF09MA22) 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. 

HABILIDADE FOCAL RELACIONADA

FERRAMENTAS DA ESTATÍSTICA NUM  
CONTEXTO SOCIAL IV

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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A habilidade significa conhecer as especificidades dos diversos tipos de gráfico: de colunas, de setores ou de 
linhas. Os 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%. Os gráficos de linhas, também chamados gráficos 
de segmentos, são indicados para representar dados contínuos.

(Adaptado dos Mapas de Foco e Avalia e Aprende - Instituto Reúna)

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Plano de aula: Medidas de Tendência Central (Moda, Mediana e Média Aritmética) 
e Gráficos de Barras (extraído da Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Medidas de Tendência Central (Moda, Mediana e Média Aritmética) e 
Gráficos de Barras, produzido pelo time de autores da Nova Escola, tem como objetivo 
de aprendizagem:

•  Resolver problemas envolvendo tabelas e gráficos, inferindo conclusões a partir 
do cálculo de medidas de tendência central (moda, mediana, média aritmética) 
em um conjunto de dados.

Plano de aula: Medidas de Tendência Central em Gráficos (Conceitual) (extraído da 
Nova Escola)

Descrição das atividades:

O plano de aula Medidas de Tendência Central em Gráficos (Conceitual), produzido pelo 
time de autores da Nova Escola, tem como objetivo de aprendizagem:

•  Resolver problemas envolvendo tabelas e gráficos, inferindo conclusões a par-
tir do cálculo de medidas de tendência central (moda, mediana, média aritméti-
ca) em um conjunto de dados.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Avalia-e-Aprende
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/medidas-de-tendencia-central-moda-mediana-e-media-aritmetica-e-graficos-de-barras/1758
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/medidas-de-tendencia-central-moda-mediana-e-media-aritmetica-e-graficos-de-barras/1758
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/medidas-de-tendencia-central-em-graficos-conceitual/1612
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/9ano/matematica/medidas-de-tendencia-central-em-graficos-conceitual/1612
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COMPONENTE 
CURRICULAR:
LÍNGUA 
PORTUGUESA 
1º ANO - ENSINO 
FUNDAMENTAL
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
VIDA COTIDIANA

LÍNGUA PORTUGUESA  1o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização.

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafe-
mas que representem fonemas.

(EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, 
aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das músicas e seus efeitos de sentido.

(EF01LP18) Registrar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cantigas, quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto/finalidade do texto.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Decodificação/Fluência de leitura; 

•  Correspondência fonema-grafema; 

•  Forma de composição do texto; 

•  Escrita autônoma e compartilhada

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Ler palavras novas decodificando-as.

•  Ler globalmente palavras conhecidas.

•  Escrever palavras espontaneamente ou quando ditadas pelo professor respei-
tando as regularidades do sistema de escrita convencional (de forma alfabética).

•  Escrever frases espontaneamente ou quando ditadas pelo professor de forma 
alfabética, empregando noções básicas de segmentação.

CANTIGAS: APRENDIZAGEM NA BRINCADEIRA
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•  Identificar, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, 
rimas, aliterações, assonâncias.

•  Relacionar o ritmo de fala desses textos ao ritmo e à melodia das músicas.

•  Construir sentidos nesses textos relacionando-os aos aspectos da sonoridade.

•  Memorizar e recitar quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, considerando 
a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

•  Registrar de forma colaborativa esses textos.  
(Extraído dos Mapas de Foco -  Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  Embora o contrário não seja um impeditivo para o trabalho na alfabetização, é 

importante que o estudante tenha desenvolvido, em alguma medida, consciên-
cia fonológica; reconheça que letras representam sons; e reconheça que palavras 
comunicam ideias e são formadas por letras. 

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui está situado no campo de atuação de práticas da vida cotid-
iana. Para desenvolvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero cantiga ao longo de 
três etapas interdependentes. Na primeira delas, propomos o contato dos estudantes, de maneira contextualizada, ou 
seja, com a centralidade no texto e socialmente situada, com o campo, o gênero e o tema. A ideia nessa primeira parte 
é, de maneira mediada e com intencionalidade pedagógica, aproximar os estudantes dos objetos de conhecimentos 
participantes da sequência de atividades que eles estudarão, além de mobilizar seus conhecimentos prévios. 

Em seguida, na segunda etapa, a proposta é construir coletivamente um painel e uma produção escrita coletiva, onde 
os aspectos composicionais da linguagem e do gênero deverão ser levantados. Durante o trabalho, pretende-se 
conduzir uma conversa em grupo sobre o contexto das cantigas em nossa cultura, além de sua forma composicional. 
A terceira e última etapa é a de produção textual, na qual as crianças, em duplas, representarão por meio de desenho e 
escrita as cantigas escolhidas. Ao final, oferecemos aos professores e professoras uma maneira de avaliar e sistema-
tizar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. 

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Cantigas

Conjunto de atividades organizadas em três etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero Cantigas. Traz sug-
estões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instrumentos 
de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-1-ficha-lp-1o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero-cantiga-2022-11-v01-1.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
VIDA PÚBLICA

LÍNGUA PORTUGUESA  1o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF01LP21) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas de regras e regulamentos 
que organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização.

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafe-
mas que representem fonemas.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Escrita compartilhada, 

•  Decodificação/Fluência de leitura, 

•  Correspondência fonema-grafema

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Reconhecer regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar.

•   Registrar de forma colaborativa listas dessas regras e regulamentos.

•   Reconhecer e considerar no registro a situação comunicativa e o tema/assunto 
desses textos.

•   Ler palavras novas decodificando-as.

•   Ler globalmente palavras conhecidas.

•   Escrever palavras espontaneamente ou quando ditadas pelo professor respei-
tando as regularidades do sistema de escrita convencional (de forma alfabética).

PLACAS: PLACAS E SEUS SIGNIFICADOS
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•  Escrever frases espontaneamente ou quando ditadas pelo professor de forma 
alfabética, empregando noções básicas de segmentação. 
(Extraído dos Mapas de Foco -  Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  Não há indicação de conhecimentos prévios nos Mapas de Foco. Mas é importante 

que o estudante: tenha desenvolvido, em alguma medida, consciência fonológica; 
reconheça que letras representam sons; e reconheça que palavras comunicam 
ideias e são formadas por letras.

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo de atuação da vida pública. Para 
desenvolvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero placas ao longo de três etapas 
interdependentes. Na primeira delas, propomos o contato dos estudantes, de maneira contextualizada, ou seja, com 
a centralidade no texto e socialmente situada, com o campo, o gênero e o tema. A ideia nessa primeira parte é, de 
maneira mediada e com intencionalidade pedagógica, aproximar os estudantes dos objetos de conhecimentos partic-
ipantes da sequência de atividades que eles estudarão, além de mobilizar seus conhecimentos prévios. 

Em seguida, na segunda etapa, a proposta é construir aprendizados sobre aspectos composicionais da linguagem e 
do gênero. Pensando na produção de um local movimentado, onde eles terão que acrescentar placas informativas e/
ou de sinalização. Durante o trabalho, pretende-se conduzir uma conversa em grupo sobre o contexto de produção e 
a finalidade das placas, além de sua forma composicional. A terceira e última etapa é a de produção textual, na qual as 
crianças, de fato, concluirão seus desenhos através de maquetes, incluindo as placas. Ao final, oferecemos aos profes-
sores e professoras uma maneira de avaliar e sistematizar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Placas 

Conjunto de atividades organizadas em três etapas (descritas nos comentários para os 
professores), que propõem um trabalho centrado no gênero placas. Traz sugestões de 
materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instrumentos de apoio 
ao acompanhamento da aprendizagem.

Modelos de placas para realização de atividade 

Modelos de placas a serem utilizadas na atividade de leitura compartilhada e expressão 
oral, conforme orientações da primeira etapa da sequência de atividades.

Sugestão de modelo para atividade da terceira etapa

Modelo a  ser utilizado na atividade de Oralidade e Produção Escrita., conforme orien-
tações da terceira etapa da sequência de atividades.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-1-ficha-lp-1o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero-placas-2022-11-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-1-ficha-lp-1o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero-placas-2022-11-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-2-ficha-lp-1o-ano-fundamental-modelos-de-placas-para-realizacxxaxxo-de-atividade-gexxnero-placas-2022-11-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-3-ficha-lp-1o-ano-fundamental-sugestaxxo-de-modelo-para-atividade-da-terceira-etapa-gexxnero-placas-2022-11-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
ARTÍSTICO LITERÁRIO

LÍNGUA PORTUGUESA  1o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF01LP26) Identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo personagens, enredo, tempo e espaço.

(EF01LP25) Produzir, tendo o professor como escriba, recontagens de histórias lidas pelo professor, histórias 
imaginadas ou baseadas em livros de imagens, observando a forma de composição de textos narrativos (persona-
gens, enredo, tempo e espaço).

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização.

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafe-
mas que representem fonemas.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Formas de composição de narrativas; 

•  Escrita autônoma e compartilhada; 

•  Decodificação/Fluência de leitura; 

•  Correspondência fonema-grafema.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Ouvir a leitura de textos narrativos.

•  Experimentar a leitura autônoma de textos narrativos.

•  Identificar os elementos da narrativa: personagens, enredo, tempo e espaço.

•  Ouvir histórias lidas pelo professor.

•  Criar histórias imaginadas ou baseadas em livros de imagens e ditá-las ao profes-
sor escriba.

•  Ler palavras novas decodificando-as.

CARACTERIZAÇÃO DE PERSONAGEM:  
ADIVINHA. QUEM SOU EU?
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•  Ler globalmente palavras conhecidas.

•  Escrever palavras espontaneamente ou quando ditadas pelo professor respei-
tando as regularidades do sistema de escrita convencional (de forma alfabética).

•  Escrever frases espontaneamente ou quando ditadas pelo professor de forma 
alfabética, empregando noções básicas de segmentação.  
(Extraído dos Mapas de Foco -  Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  Não há indicação de habilidades prioritárias pelos Mapas de Foco. Mas é importante 

que o estudante tenha desenvolvido, em alguma medida, consciência fonológica; 
reconheça que letras representam sons; e reconheça que palavras comunicam 
ideias e são formadas por letras. 

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo de atuação artístico-literário. Para de-
senvolvê-las, ao longo de três etapas interdependentes, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir da 
caracterização de personagens, um elemento muito importante de gêneros narrativos no geral. Na primeira etapa, 
propomos o contato dos estudantes, de maneira contextualizada, ou seja, com a centralidade no texto e socialmente 
situada, com o campo, o gênero e o tema. A ideia nessa primeira parte é, de maneira mediada e com intencionalidade 
pedagógica, aproximar os estudantes dos objetos de conhecimentos participantes da sequência de atividades que 
eles estudarão, além de mobilizar seus conhecimentos prévios. 

Em seguida, na segunda etapa, a proposta é construir aprendizados sobre aspectos composicionais da linguagem 
e do gênero. A partir da leitura de um trecho da história, o estudante responderá perguntas relacionadas à caracter-
ização de personagens conhecidos e frequentes nesta etapa de escolarização, mas também fora da escola. Ainda, o 
estudante deverá descrever como imagina serem as características físicas da personagem e desenhá-la. A terceira e 
última etapa é a de produção textual, na qual as crianças, de fato, escolherão uma personagem para descrever suas 
características. Ao final, oferecemos aos professores e professoras uma maneira de avaliar e sistematizar os resulta-
dos do trabalho realizado pelos estudantes.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - A caracterização de personagens em gêneros narrativos

Conjunto de atividades organizadas em três etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado na caracterização de person-
agem. Traz sugestões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo 
instrumentos de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-1-ficha-lp-1o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero-caracterizacxxaxxo-de-personagem-2022-11-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
PRÁTICA DE ESTUDOS  
E PESQUISA

LÍNGUA PORTUGUESA  1o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização.

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas.

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, enunciados de tarefas 
escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, 
entre outros gêneros do campo investigativo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

(EF01LP22) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, diagramas, entrevis-
tas, curiosidades, dentre outros gêneros do campo investigativo, digitais ou impressos, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

(EF01LP24) Identificar e reproduzir, em enunciados de tarefas escolares, diagramas, entrevistas, curiosidades, digitais 
ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Decodificação/Fluência de leitura; 

•  Conhecimento das diversas grafias do alfabeto/Acentuação; 

•  Compreensão em leitura; 

•  Produção de textos; 

•  Forma de composição dos textos/Adequação do texto às normas de escrita

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Ler palavras novas decodificando-as.

•  Ler globalmente palavras conhecidas.

FATORANDO EXPRESSÕES ALGÉBRICAS
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•  Escrever palavras espontaneamente ou quando ditadas pelo professor respei-
tando as regularidades do sistema de escrita convencional (de forma alfabética).

•  Escrever frases espontaneamente ou quando ditadas pelo professor de forma 
alfabética, empregando noções básicas de segmentação.

•  Registrar de forma colaborativa esses textos.  
(Extraído dos Mapas de Foco -  Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  É importante que o estudante: tenha desenvolvido, em alguma medida, consciên-

cia fonológica; 

•  Reconheça que letras representam sons; 

•  Reconheça que palavras comunicam ideias e são formadas por letras.

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui está situado no campo de atuação de prática de estudo e pesqui-
sa. Para desenvolvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero curiosidades ao longo de 
três etapas interdependentes. Na primeira delas, propomos o contato dos estudantes, de maneira contextualizada, ou 
seja, com a centralidade no texto e socialmente situada, com o campo, o gênero e o tema. A ideia nessa primeira parte 
é, de maneira mediada e com intencionalidade pedagógica, aproximar os estudantes dos objetos de conhecimentos 
participantes da sequência de atividades que eles estudarão, além de mobilizar seus conhecimentos prévios. 

Em seguida, na segunda etapa, a proposta sugere uma experiência do campo científico, onde os aspectos composi-
cionais da linguagem e do gênero deverão ser levantados. Durante o trabalho, pretende-se conduzir uma conversa em 
grupo sobre o contexto das pesquisas realizadas, além de sua forma composicional. A terceira e última etapa é a de 
produção textual, na qual as crianças, em duplas, produzirão uma curiosidade coletivamente. Ao final, oferecemos aos 
professores e professoras uma maneira de avaliar e sistematizar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. 

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Curiosidades

Conjunto de atividades organizadas em três etapas (descritas nos comentários para os 
professores), que propõem um trabalho centrado no gênero Curiosidades. Traz sug-
estões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instrumentos 
de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/12/anexo-1-ficha-lp-1o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero-curiosidades-2022-12-v01.pdf
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LÍNGUA 
PORTUGUESA 
2º ANO - ENSINO 
FUNDAMENTAL
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
VIDA COTIDIANA

LÍNGUA PORTUGUESA  2o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização.

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafe-
mas que representem fonemas.

(EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, 
aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das músicas e seus efeitos de sentido.

(EF01LP18) Registrar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cantigas, quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto/finalidade do texto.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Decodificação/Fluência de leitura; 

•  Correspondência fonema-grafema; 

•  Forma de composição do texto; 

•  Escrita autônoma e compartilhada.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Ler palavras novas decodificando-as.

•  Ler globalmente palavras conhecidas.

•  Escrever palavras espontaneamente ou quando ditadas pelo professor respei-
tando as regularidades do sistema de escrita convencional (de forma alfabética).

•  Escrever frases espontaneamente ou quando ditadas pelo professor de forma 
alfabética, empregando noções básicas de segmentação.

•  Identificar, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, 
rimas, aliterações, assonâncias.

PARLENDA: BRINCADEIRAS INFANTIS
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O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo de atuação da vida cotidiana. Para 
desenvolvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero parlenda ao longo de três etapas 
interdependentes. Na primeira delas, propomos o contato dos estudantes, de maneira contextualizada, ou seja, com 
a centralidade no texto e socialmente situada, com o campo, o gênero e o tema. A ideia nessa primeira parte é, de 
maneira mediada e com intencionalidade pedagógica, aproximar os estudantes dos objetos de conhecimentos partic-
ipantes da sequência de atividades que eles estudarão, além de mobilizar seus conhecimentos prévios. 

Em seguida, na segunda etapa, a proposta é construir aprendizados sobre aspectos composicionais da linguagem e 
do gênero. Durante o trabalho, pretende-se conduzir uma conversa em grupo sobre o contexto de produção e a fi-
nalidade, além de sua forma composicional. A terceira e última etapa é a de produção textual, na qual as crianças farão 
a reescrita da parlenda segmentando as palavras corretamente. Ao final, oferecemos aos professores e professoras 
uma maneira de avaliar e sistematizar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Parlenda

Conjunto de atividades organizadas em três etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero parlenda. Traz sug-
estões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instrumentos 
de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Folha de Atividade - Atividade de sondagem

Folha com modelo de atividade de sondagem preparatória, a ser utilizada a partir das 
orientações da terceira etapa da sequência de atividades.

•  Relacionar o ritmo de fala desses textos ao ritmo e à melodia das músicas.

•  Construir sentidos nesses textos relacionando-os aos aspectos da sonoridade.

•  Memorizar e recitar quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, considerando 
a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

•  Registrar de forma colaborativa esses textos.  
(Extraído dos Mapas de Foco -  Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  Não há conhecimentos prévios indicados pelos Mapas de Foco. Mas é importante 

que o estudante tenha desenvolvido, em alguma medida, consciência fonológica; 
reconheça que letras representam sons; e reconheça que palavras comunicam 
ideias e são formadas por letras. 

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-1-ficha-lp-2o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero-parlenda-2022-11-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-2-ficha-lp-2o-ano-fundamental-folha-de-atividade-atv-de-sondagem-gexxnero-parlendas-2022-11-v01.pdf
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
VIDA PÚBLICA

LÍNGUA PORTUGUESA  2o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF12LP08) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em 
notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para público infantil, dentre 
outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

(EF12LP11) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, man-
chetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para público infantil, digitais ou impressos, 
dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização.

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafe-
mas que representem fonemas.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura, 

•  Escrita compartilhada, 

•  Decodificação/Fluência de leitura, 

•  Correspondência fonema-grafema

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Participar de situações de leitura, propostas pelo professor, de fotolegendas em 

notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notí-
cias curtas para o público infantil.

•  Reconhecer a situação comunicativa e o tema/ assunto desses textos.

•  Participar de situações de escrita colaborativa de fotolegendas em notícias, man-
chetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para 
o público infantil em meios impressos e digitais.

•  Reconhecer a situação comunicativa e a finalidade dos textos (fotolegendas em 
notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notí-
cias curtas para público infantil).

MANCHETE: EXTRA, EXTRA!
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O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui está situado no campo de atuação da vida pública. Para desen-
volvê-las, ao longo de três etapas interdependentes, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir da man-
chete, um elemento muito importante dentro do gênero notícia. Na primeira delas, propomos o contato dos estudantes 
com o campo, o gênero e o tema, de maneira contextualizada, ou seja, com a centralidade no texto e socialmente situada. 

A ideia nessa primeira parte é, de maneira mediada e com intencionalidade pedagógica, aproximar os estudantes 
dos objetos de conhecimentos participantes da sequência de atividades que eles estudarão, além de mobilizar seus 
conhecimentos prévios. Em seguida, na segunda etapa, a proposta é construir aprendizados sobre aspectos com-
posicionais da linguagem e do gênero. Pensando na produção de uma exposição, cada estudante elaborará uma 
manchete sobre o título do livro escolhido. Durante o trabalho, pretende-se conduzir uma conversa em grupo sobre 
o contexto de produção e a finalidade da manchete, além de sua forma composicional. 

A terceira e última etapa é a de produção textual, na qual as crianças, de fato, criarão sua própria manchete. Ao final, 
oferecemos aos professores e professoras uma maneira de avaliar e sistematizar os resultados do trabalho realiza-
do pelos estudantes.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Manchete

Conjunto de atividades organizadas em três etapas (descritas nos comentários para 
os professores) que propõem um trabalho centrado na manchete. Traz sugestões de 
materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instrumentos de apoio 
ao acompanhamento da aprendizagem.

•  Ler palavras novas decodificando-as.

•  Ler globalmente palavras conhecidas.

•  Escrever palavras espontaneamente ou quando ditadas pelo professor respei-
tando as regularidades do sistema de escrita convencional (de forma alfabética). 

•  Escrever frases espontaneamente ou quando ditadas pelo professor de forma 
alfabética, empregando noções básicas de segmentação.  
(Extraído dos Mapas de Foco -  Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  Não há indicações de conhecimentos prévios nos Mapas de Foco. Mas é impor-

tante que o estudante: tenha desenvolvido, em alguma medida, consciência 
fonológica; reconheça que letras representam sons; e reconheça que palavras 
comunicam ideias e são formadas por letras.

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-1-ficha-lp-2o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero-manchete-2022-11-v01.pdf
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
PRÁTICA DE ESTUDO  
E PESQUISA

LÍNGUA PORTUGUESA  2o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização.

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafe-
mas que representem fonemas.

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas.

(EF02LP23) Planejar e produzir, com certa autonomia, pequenos registros de observação de resultados de pesqui-
sa, coerentes com um tema investigado.

(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de representação (desenhos, mapas mentais, maquetes) para 
representar componentes da paisagem dos lugares de vivência.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Decodificação/Fluência de leitura

•  Correspondência fonema-grafema

•  Conhecimento das diversas grafias do alfabeto/Acentuação

•  Escrita autônoma

•  Localização, orientação e representação espacial

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Ler palavras novas decodificando-as.

•  Ler globalmente palavras conhecidas.

•  Escrever palavras espontaneamente ou quando ditadas pelo professor respei-
tando as regularidades do sistema de escrita convencional (de forma alfabética).

FATORANDO EXPRESSÕES ALGÉBRICAS
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•  Escrever frases espontaneamente ou quando ditadas pelo professor de forma 
alfabética, empregando noções básicas de segmentação.

•  Reconhecer letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas.

•  Comparar e diferenciar letras nos formatos imprensa e cursiva.

•  Estabelecer relação entre letras nos formatos imprensa e cursiva, sobretudo na 
leitura de textos.

•  Planejar pequenos registros de observação de resultados de pesquisa.

•  Produzir com certa autonomia pequenos registros de observação de pesquisa, 
coerentes com um tema investigado.

•  Observar elementos da paisagem e pontos de referência dos lugares de vivência, 
representando-os de diferentes formas.  
(Extraído dos Mapas de Foco -  Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF01LP22) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, diagramas, entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do cam-
po investigativo, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto.

•  (EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, contos  
literários, histórias inventadas e brincadeiras.

•  (EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local de 
vivência, considerando referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, 
em cima e embaixo, dentro e fora) e tendo o corpo como referência. (Extraído dos 
Mapas de Foco -  Instituto Reúna)

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui está situado no campo de atuação prática de estudos e pesquisa. 
Para desenvolvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero Ficha técnica ao longo de três 
etapas interdependentes. Na primeira delas, propomos o contato dos estudantes, de maneira contextualizada, ou seja, 
com a centralidade no texto e socialmente situada, com o campo, o gênero e o tema. A ideia nessa primeira parte é, de ma-
neira mediada e com intencionalidade pedagógica, aproximar os estudantes dos objetos de conhecimentos participantes 
da sequência de atividades que eles estudarão, além de mobilizar seus conhecimentos prévios. 

Em seguida, na segunda etapa, a proposta sugere uma produção parcial, onde os aspectos composicionais da linguagem 
e do gênero deverão ser levantados. Durante o trabalho, pretende-se conduzir uma conversa em grupo sobre o contexto 
das pesquisas realizadas, além de sua forma composicional. A terceira e última etapa é a de produção textual, na qual os 
alunos selecionarão e registrarão uma Ficha técnica. Ao final, oferecemos aos professores e professoras uma maneira de 
avaliar e sistematizar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. 

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Ficha técnica

Conjunto de atividades organizadas em três etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero Ficha técnica. Traz 
sugestões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instru-
mentos de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-1-ficha-lp-2o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero-ficha-texxcnica-2022-11-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
ARTÍSTICO-LITERÁRIO

LÍNGUA PORTUGUESA  2o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF02LP2) Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução, além de palavras, expressões e 
frases que caracterizam personagens e ambientes.

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização.

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretan-
do recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafe-
mas que representem fonemas.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Formas de composição de narrativas, 

•  Decodificação/Fluência de leitura, 

•  Leitura de imagens em narrativas visuais, 

•   Correspondência fonema-grafema

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Reconhecer gêneros textuais narrativos ficcionais.

•  Identificar elementos das narrativas como personagens, ambientes e enredo.

•  Identificar o conflito gerador de uma narrativa e sua resolução.

•  Identificar palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes.

•  Ler palavras novas decodificando-as.

•  Ler globalmente palavras conhecidas.

FATORANDO EXPRESSÕES ALGÉBRICAS
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•  Reconhecer a estrutura de histórias em quadrinhos (HQ) e tirinhas.

•  Identificar os tipos de balão usados em histórias em quadrinhos.

•  Analisar os recursos semióticos de HQs e tirinhas (tipos de letra, imagens).

•  Escrever palavras espontaneamente ou quando ditadas pelo professor respei-
tando as regularidades do sistema de escrita convencional (de forma alfabética).

•  Escrever frases espontaneamente ou quando ditadas pelo professor de forma 
alfabética, empregando noções básicas de segmentação.

•  Registrar de forma colaborativa esses textos.  
(Extraído dos Mapas de Foco -  Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
 Embora o contrário não seja um impeditivo, é importante que o estudante: te-

nha desenvolvido, em alguma medida, consciência fonológica; reconheça que 
as letras representam sons; e reconheça que as palavras comunicam ideias e 
são formadas por letras.

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui está situado no campo de atuação artístico literário. Para desen-
volvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir dos gêneros tirinha e histórias em quadrinhos ao 
longo de três etapas interdependentes. Na primeira delas, propomos o contato dos estudantes com o campo, o gênero 
e o tema, de maneira contextualizada, ou seja, com a centralidade no texto e socialmente situada. A ideia nessa primeira 
parte é, de maneira mediada e com intencionalidade pedagógica, aproximar os estudantes dos objetos de conheci-
mentos participantes da sequência de atividades que eles estudarão, além de mobilizar seus conhecimentos prévios. 
Em seguida, na segunda etapa, a proposta é construir aprendizados sobre aspectos composicionais da linguagem e do 
gênero. Para isso, sugere-se uma produção parcial, na qual os aspectos composicionais da linguagem e do gênero de-
verão ser levantados. Durante o trabalho, pretende-se conduzir uma conversa em grupo sobre o contexto das pesquisas 
realizadas, além de sua forma composicional. A terceira e última etapa é a de produção textual, na qual os alunos produz-
irão uma história em quadrinhos. Ao final, oferecemos aos professores e professoras uma maneira de avaliar e sistema-
tizar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gêneros: Tirinhas e Histórias em quadrinhos

Conjunto de atividades organizadas em três etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero histórias em quadrin-
hos. Traz sugestões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo 
instrumentos de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/12/anexo-1-ficha-lp-2o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxneros-tirinhas-e-histoxxrias-em-quadrinhos-2022-12-v01.pdf
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Modelo de folha para a produção das HQs

Modelo de instrumento para que os estudantes produzam as atividades previstas 
na Terceira etapa da sequência de atividades  (Análise Linguística e Semiótica e 
Produção Escrita)

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/12/anexo-2-ficha-lp-2o-ano-fundamental-modelo-de-folha-para-a-producxxaxxo-das-hqs--2022-12-v01.pdf
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COMPONENTE 
CURRICULAR:
LÍNGUA 
PORTUGUESA 
3º ANO - ENSINO 
FUNDAMENTAL
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
ARTÍSTICO LITERÁRIO

LÍNGUA PORTUGUESA  3o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas.

(EF03LP27) Recitar cordel e cantar repentes e emboladas, observando as rimas obedecendo ao ritmo e à melodia.

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes modos de 
divisão dos versos, estrofes e refrões e seu efeito de sentido.

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização.

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafe-
mas que representem fonemas.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Conhecimento das diversas grafias do alfabeto/Acentuação; 

•  Performances orais; 

•  Apreciação estética/Estilo

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Reconhecer letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas.

•  Comparar e diferenciar letras nos formatos imprensa e cursiva.

•  Estabelecer relação entre letras nos formatos imprensa e cursiva, sobretudo na 
leitura de textos.

•  Reconhecer os recursos rítmicos em cordel, repentes e emboladas.

•  Recitar cordel com expressividade e ritmo.

•  Cantar repentes e emboladas com expressividade e ritmo.

•  Reconhecer as condições de produção, recepção e circulação de textos versifica-
dos, como poema, cordel, canção (autor, suporte, função social).

FATORANDO EXPRESSÕES ALGÉBRICAS
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O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui está situado no campo de atuação artístico literário. Para desenvol-
vê-las, ao longo de três etapas interdependentes, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero lite-
rário cordel. Na primeira delas, propomos o contato dos estudantes, de maneira contextualizada, ou seja, com a centralida-
de no texto e socialmente situada, com o campo, o gênero e o tema. A ideia nessa primeira parte é, de maneira mediada e 
com intencionalidade pedagógica, aproximar os estudantes dos objetos de conhecimentos participantes da sequência de 
atividades que eles estudarão, além de mobilizar seus conhecimentos prévios. Em seguida, na segunda etapa, a proposta 
é construir aprendizados sobre aspectos composicionais da linguagem e do gênero, em uma produção parcial. Durante 
o trabalho, propomos que o(a) professor(a) conduza uma conversa em grupo sobre o contexto das pesquisas realizadas, 
além de sua forma composicional. A terceira e última etapa é a de produção textual, na qual os alunos produzirão um “sarau 
de cordéis”, fazendo apresentações e apresentando diversas características do gênero. Ao final, oferecemos aos profes-
sores e professoras uma maneira de avaliar e sistematizar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Literatura de Cordel

Conjunto de atividades organizadas em três etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero cordel. Traz sugestões 
de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instrumentos de 
apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

•  Reconhecer a forma composicional dos textos versificados.

•  Relacionar a estrutura do texto ao efeito de sentido.

•  Ler palavras novas decodificando-as.

•  Ler globalmente palavras conhecidas.

•  Escrever palavras espontaneamente ou quando ditadas pelo professor respei-
tando as regularidades do sistema de escrita convencional (de forma alfabética).

•  Escrever frases espontaneamente ou quando ditadas pelo professor de forma 
alfabética, empregando noções básicas de segmentação.

•  Registrar de forma colaborativa esses textos.  
(Extraído dos Mapas de Foco -  Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF12LP04), 

•  (EF12LP18)

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-1-ficha-lp-2o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero-literatura-de-cordel-2022-11-v01.pdf
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
VIDA COTIDIANA

LÍNGUA PORTUGUESA  3o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF03LP11) Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos instrucionais (receitas, instruções de montagem 
etc.), com a estrutura própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e mesclando 
palavras, imagens e recursos gráfico-visuais, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

(EF03LP15) Assistir, em vídeo digital, a um programa de culinária infantil e, a partir dele, planejar e produzir receitas em 
áudio ou vídeo.

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização.

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da frase 
ou do texto.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura; 

•  Produção de texto oral; 

•  Decodificação/Fluência de leitura; 

•  Estratégia de leitura.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Reconhecer as condições de produção dos textos (função social, autor, suporte).

•  Reconhecer a estrutura do texto e a linguagem própria dos gêneros instrucionais.

•  Relacionar linguagem verbal e não verbal, analisando seu efeito de sentido.

•  Reconhecer as condições de produção de programas de culinária infantil (apre-
sentador, função social, suporte).

•  Reconhecer as instruções dos textos injuntivos no vídeo e analisar as diferentes 
semioses (imagem, som, pausa, entonação).

FATORANDO EXPRESSÕES ALGÉBRICAS
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O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo de atuação da vida cotidiana. Para desen-
volvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero receita ao longo de três etapas interdepen-
dentes. Na primeira delas, propomos o contato dos estudantes, de maneira contextualizada, ou seja, com a centralidade 
no texto e socialmente situada, com o campo, o gênero e o tema. A ideia nessa primeira parte é, de maneira mediada e 
com intencionalidade pedagógica, aproximar os estudantes dos objetos de conhecimentos participantes da sequência de 
atividades que eles estudarão, além de mobilizar seus conhecimentos prévios. 

Em seguida, na segunda etapa, a proposta é construir aprendizados sobre aspectos composicionais da linguagem e do 
gênero. Pensando na produção de um caderno de receitas da turma, cada estudante produzirá sua receita preferida. Du-
rante o trabalho, pretende-se conduzir uma conversa em grupo sobre o contexto de produção e a finalidade do caderno de 
receitas preferidas do 3º ano, além de sua forma composicional. A terceira e última etapa é a de produção textual, na qual 
as crianças, de fato, criarão uma receita através dos seus ingredientes preferidos. Ao final, oferecemos aos professores e 
professoras uma maneira de avaliar e sistematizar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

•  Planejar a produção de uma receita em áudio ou em vídeo, considerando a estru-
tura, o público-alvo, o suporte, entre outros.

•  Produzir uma receita, fazendo uso das diferentes semioses, de acordo com 
o suporte.

•  Utilizar ferramentas de edição com o auxílio do professor.

•  Ler palavras novas decodificando-as.

•  Ler globalmente palavras conhecidas.

•  Inferir o sentido de palavras e expressões desconhecidas em textos lidos.  
(Extraído dos Mapas de Foco -  Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem (digitais ou impressos), dentre outros gêneros 
do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/as-
sunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 
(Extraído dos Mapas de Foco -  Instituto Reúna)

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Receita

Conjunto de atividades organizadas em seis etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero receita. Traz sug-
estões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instrumentos 
de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/12/anexo-1-ficha-lp-3o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero-receita-2022-12-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
PRÁTICA DE ESTUDO  
E PESQUISA

LÍNGUA PORTUGUESA  3o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização.

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafe-
mas que representem fonemas.

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas.

(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de exposições, apresentações e palestras

(EF35LP20 ) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio de recursos multissemióticos 
(imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a 
linguagem à situação comunicativa.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Decodificação/Fluência de leitura; 

•  Correspondência fonema-grafema; 

•  Conhecimento das diversas grafias do alfabeto/Acentuação; 

•  Compreensão de textos orais; 

•  Planejamento de texto oral/Exposição oral.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Ler palavras novas decodificando-as.

•  Ler globalmente palavras conhecidas.

•  Escrever palavras espontaneamente ou quando ditadas pelo professor respei-
tando as regularidades do sistema de escrita convencional (de forma alfabética).

FATORANDO EXPRESSÕES ALGÉBRICAS
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•  Escrever frases espontaneamente ou quando ditadas pelo professor de forma 
alfabética, empregando noções básicas de segmentação.

•  Registrar de forma colaborativa esses textos.  
(Extraído dos Mapas de Foco -  Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS:  
•  Não há indicação de habilidades prévias.

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui está situado no campo de atuação prática de estudos e pesquisa. 
Para desenvolvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero seminário ao longo de três eta-
pas interdependentes. Na primeira delas, propomos o contato dos estudantes, de maneira contextualizada, ou seja, com 
a centralidade no texto e socialmente situada, com o campo, o gênero e o tema. A ideia nessa primeira parte é, de maneira 
mediada e com intencionalidade pedagógica, aproximar os estudantes dos objetos de conhecimentos participantes da 
sequência de atividades que eles estudarão, além de mobilizar seus conhecimentos prévios. 

Em seguida, na segunda etapa, a proposta sugere uma produção parcial, onde os aspectos composicionais da linguagem 
e do gênero deverão ser levantados. Durante o trabalho, pretende-se conduzir uma conversa em grupo sobre o con-
texto das pesquisas realizadas, além de sua forma composicional. A terceira e última etapa é a de produção textual, que 
acontecerá oralmente, através do seminário. Ao final, oferecemos aos professores e professoras uma maneira de avaliar e 
sistematizar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. 

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Seminário

Conjunto de atividades organizadas em três etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero Seminário. Traz sug-
estões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instrumentos 
de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Roteiro para o Seminário

Sugestão de documento para registro do roteiro do Seminário, conforme orientações 
da segunda etapa

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/12/anexo-1-ficha-lp-3o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero-seminaxxrio-2022-12-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/12/anexo-2-ficha-lp-3o-ano-fundamental-roteiro-para-o-seminaxxrio-2022-12-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
VIDA PÚBLICA

LÍNGUA PORTUGUESA  3o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF03LP19) Identificar e discutir o propósito do uso de recursos de persuasão (cores, imagens, escolha de palavras, 
jogo de palavras, tamanho de letras) em textos publicitários e de propaganda, como elementos de convencimento.

(EF03LP21) Produzir anúncios publicitários, textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil, 
observando os recursos de persuasão utilizados nos textos publicitários e de propaganda (cores, imagens, slogan, 
escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho e tipo de letras, diagramação).

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização.

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafe-
mas que representem fonemas.

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da frase 
ou do texto.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura; 

•  Escrita colaborativa; 

•  Decodificação/Fluência de leitura; 

•  Correspondência fonema-grafema; 

•  Estratégia de leitura.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar a finalidade do uso de recursos multissemióticos responsáveis pela 

persuasão dos textos publicitários e de propaganda.

•  Discutir a finalidade do uso de recursos multissemióticos responsáveis pela per-
suasão dos textos publicitários e de propaganda.

FATORANDO EXPRESSÕES ALGÉBRICAS
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O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo de atuação da vida pública. Para desen-
volvê-las, ao longo de três etapas interdependentes, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero 
slogan. Na primeira delas, propomos o contato dos estudantes, de maneira contextualizada, ou seja, com a centralidade 
no texto e socialmente situada, com o campo, o gênero e o tema. A ideia nessa primeira parte é, de maneira mediada e 
com intencionalidade pedagógica, aproximar os estudantes dos objetos de conhecimentos participantes da sequência de 
atividades que eles estudarão, além de mobilizar seus conhecimentos prévios. 

Em seguida, na segunda etapa, a proposta é construir aprendizados sobre aspectos composicionais da linguagem e do 
gênero. Para isso, sugerimos, em duplas, a identificação e a criação de um slogan para uma campanha já existente. Durante 
o trabalho, pretende-se conduzir uma conversa em grupo sobre o contexto de produção e a finalidade do slogan, além de 
sua forma composicional. A terceira e última etapa é a de produção textual, na qual as crianças, de fato, criarão um produto 
e seu respectivo slogan. Ao final, oferecemos aos professores e às professoras uma maneira de avaliar e sistematizar os 
resultados do trabalho realizado pelos estudantes.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

•  Planejar anúncios publicitários, considerando a forma composicional do gênero.

•  Reconhecer os recursos multissemióticos responsáveis pela persuasão nos tex-
tos publicitários.

•  Produzir anúncios publicitários, atendendo às características do gênero e explo-
rando os recursos multissemióticos.

•  Ler palavras novas decodificando-as.

•  Ler globalmente palavras conhecidas. 

•  Escrever palavras espontaneamente ou quando ditadas pelo professor respei-
tando as regularidades do sistema de escrita convencional (de forma alfabética).

•  Escrever frases espontaneamente ou quando ditadas pelo professor de forma 
alfabética, empregando noções básicas de segmentação.

•  Inferir o sentido de palavras e expressões desconhecidas em textos lidos. 
(Extraído dos Mapas de Foco -  Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
 Não há indicação de habilidades prioritárias pelos Mapas de Foco. Mas é im-

portante que o estudante tenha desenvolvido, em alguma medida, consciência 
fonológica; reconheça que letras representam sons; e reconheça que palavras 
comunicam ideias e são formadas por letras. 

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Slogan 

Conjunto de atividades organizadas em três etapas (descritas nos comentários para os 
professores), que propõem um trabalho centrado no gênero slogan. Traz sugestões de 
materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instrumentos de apoio ao 
acompanhamento da aprendizagem.

Slogans para atividade da etapa 01

Sugestões de mapas para projeção, conforme orientações da atividade da etapa 01

Sugestão de atividade da etapa 02

Sugestão de atividade a ser desenvolvida com os estudantes, conforme orientações da 
atividade da etapa 02

Sugestão de atividade da etapa 03

Sugestão de atividade a ser desenvolvida com os estudantes, conforme orientações da 
atividade da etapa 03

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/12/anexo-1-ficha-lp-3o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero-slogan-2022-11-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/12/anexo-2-ficha-lp-3o-ano-fundamental-slogans-para-atividade-da-etapa-01-2022-11-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/12/anexo-3-ficha-lp-3o-ano-fundamental-slogans-para-atividade-da-etapa-02-2022-11-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/12/anexo-4-ficha-lp-3o-ano-fundamental-slogans-para-atividade-da-etapa-03-2022-11-v01.pdf


COMPONENTE 
CURRICULAR:
LÍNGUA 
PORTUGUESA 
4º ANO - ENSINO 
FUNDAMENTAL
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
PRÁTICAS DE ESTUDO  
E PESQUISA

LÍNGUA PORTUGUESA  4o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica para crianças, considerando a situação 
comunicativa e o tema/ assunto do texto.

(EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, como forma de apresentação de 
dados e informações.

(EF04LP21) Planejar e produzir textos sobre temas de interesse, com base em resultados de observações e 
pesquisas em fontes de informações impressas ou eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos ou 
tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

(EF04LP22) Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, 
considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura

•  Forma de composição dos textos

•  Planejamento e produção de texto

•  Reconstrução das condições de produção e recepção de textos

•  Convenções de escrita

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Reconhecer a formatação própria dos verbetes.

•  Reconhecer a situação comunicativa e a finalidade dos verbetes.

VERBETE ENCICLOPÉDICO:  
EXPLORANDO O UNIVERSO



278

•  Reproduzir a forma e o estilo dos verbetes de acordo com a situação comunicati-
va e a finalidade do texto, em formato impresso ou digital.

•  Planejar verbetes de enciclopédia infantil (digitais ou impressos), considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

•  Produzir verbetes de enciclopédia infantil (digitais ou impressos), considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

•  Utilizar ferramentas de curadoria de informações, considerando o tema previa-
mente selecionado.

•  Planejar textos sobre temas de interesse, com base em resultados de ob-
servações e pesquisas em fontes de informações (impressas ou eletrônicas), 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

•  Produzir textos sobre temas de interesse, com base em resultados de ob-
servações e pesquisas em fontes de informações, considerando o uso de recur-
sos multissemióticos (tabelas, gráficos, Práticas de estudo e pesquisa quadros 
etc.), a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

•  Analisar gráficos, diagramas e tabelas em textos.

•  Explorar os recursos multissemióticos em gráficos, diagramas e tabelas em textos.

•  Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, considerando a 
apresentação de dados e informações

•  Analisar textos de divulgação científica para criança.

•  Reconhecer o tema/assunto e a situação comunicativa de textos de divul-
gação científica.

•  Identificar unidades de sentido dentro de um texto.

•  Reconhecer e redigir parágrafos.

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF02LP25) Identificar e reproduzir, em relatos de experimentos, entrevistas, ver-
betes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais.

•  (EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos de observações e 
de pesquisas em fontes de informações, considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto.
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero textual: Verbete de enciclopédia

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários 
para os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero verbete de en-
ciclopédia. Traz sugestões de materiais para os estudantes e para os professores, in-
cluindo instrumentos de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo de atuação de práticas de estudo 
e pesquisa. Para desenvolvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero verbete 
de enciclopédia ao longo de cinco etapas interdependentes. Na primeira delas, a contextualização do campo, do 
gênero e do tema, pretende-se promover o contato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados 
pela sequência de atividades, além de mobilizar seus conhecimentos prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de 
análise do gênero, por meio de um exemplar do verbete, pretende-se conduzir uma investigação sobre o contexto 
de produção e circulação deste gênero e sobre sua forma composicional. Na etapa seguinte, de análise linguística/
semiótica, são abordadas especificidades linguísticas necessárias para produção de textos no gênero verbete. Após 
isso, na etapa de produção textual, disponibiliza-se uma proposta para que os estudantes produzam um texto a 
partir dos conhecimentos estudados nas etapas anteriores. Por fim, na etapa de análise de resultados e reescrita, são 
apresentadas tabelas analíticas por meio das quais o professor pode verificar os resultados do trabalho realizado 
pelos estudantes. A partir desses resultados, é possível realizar um processo direcionado de reescrita textual.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/08/anexo-ficha-lp-4o-ano-fundamental-praticas-de-estudo-e-pesquisa-2022-08-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
ARTÍSTICO-LITERÁRIO

LÍNGUA PORTUGUESA  4o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua organização por meio de 
diálogos entre personagens e marcadores das falas das personagens e de cena.

(EF04LP27) Identificar, em textos dramáticos, marcadores das falas das personagens e de cena.

(EF04LP25) Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das personagens, de acordo com as 
rubricas de interpretação e movimento indicadas pelo autor.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Forma de composição de textos dramáticos;

•   Função do texto dramático;

•  Organização dos personagens em texto dramático;

•  Performances orais.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar, em textos dramáticos, marcadores das falas das personagens.

•  Identificar, em textos dramáticos, marcadores de cena.

•  Identificar, em textos dramáticos, marcadores das falas das personagens e de cena.

•  Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das personagens, 
considerando as rubricas de interpretação e movimento indicadas pelo autor.

•  Interpretar textos dramáticos com expressividade. Identificar as funções do 
texto dramático.

•  Identificar a organização dos diálogos entre personagens.

FATORANDO EXPRESSÕES ALGÉBRICAS
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•  Identificar os marcadores de falas e de cena.  
(Extraído dos Mapas de Foco -  Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS:

•  (EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e discurso direto, determinando o efei-
to de sentido de verbos de enunciação e explicando o uso de variedades linguís-
ticas no discurso direto, quando for o caso.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Texto Dramático

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero texto dramático. Traz 
sugestões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instru-
mentos de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo de atuação artístico literário. Para 
desenvolvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero texto dramático ao longo de 
cinco etapas interdependentes. Na primeira delas, a contextualização do campo, do gênero e do tema, pretende-se 
promover o contato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados pela sequência de atividades, além 
de mobilizar seus conhecimentos prévios sobre eles. 

Em seguida, na etapa de análise do gênero, por meio de um trecho de uma narrativa, pretende-se conduzir uma 
investigação sobre o contexto de produção e circulação deste gênero e sobre sua forma composicional. Na etapa 
seguinte, de análise linguística/semiótica, são abordadas especificidades linguísticas necessárias para produção de 
textos no gênero texto dramático. Após isso, na etapa de produção textual, disponibiliza-se uma proposta para que 
os estudantes reproduzam através de uma peça teatral, colocando em prática todos os conhecimentos estudados 
nas etapas anteriores. Por fim, na etapa de análise de resultados e reescrita, são apresentadas tabelas analíticas por 
meio das quais o professor pode verificar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. A partir desses 
resultados, é possível realizar um processo direcionado de reescrita textual.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/12/anexo-1-ficha-lp-4o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero-texto-dramaxxtico-2022-11-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
VIDA COTIDIANA

LÍNGUA PORTUGUESA  4o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF04LP09) Ler e compreender, com autonomia, boletos, faturas e carnês, dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero (campos, itens elencados, medidas de consumo, código de 
barras) e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura

•  Forma de composição dos textos

•  Planejamento e produção de texto

•  Reconstrução das condições de produção e recepção de textos

•  Convenções de escrita

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Experimentar a leitura de boletos, faturas e carnês, entre outros gêneros pre-

sentes na vida cotidiana.

•  Reconhecer as convenções dos gêneros presentes na vida cotidiana, consideran-
do a situação comunicativa e a finalidade do texto.  
(Extraído dos Mapas de Foco -  Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS:
 Não há indicação.

FATORANDO EXPRESSÕES ALGÉBRICAS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Boletos, faturas e carnês

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero boletos, faturas e car-
nês. Traz sugestões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo 
instrumentos de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo de atuação de práticas de estudo 
e pesquisa. Para desenvolvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero boletos, 
faturas e carnês ao longo de cinco etapas interdependentes. Na primeira delas, a contextualização do campo, do 
gênero e do tema, pretende-se promover o contato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados 
pela sequência de atividades, além de mobilizar seus conhecimentos prévios sobre eles. 

Em seguida, na etapa de análise do gênero, por meio de um exemplar do verbete, pretende-se conduzir uma 
investigação sobre o contexto de produção e circulação deste gênero e sobre sua forma composicional. Na etapa 
seguinte, de análise linguística/semiótica, são abordadas especificidades linguísticas necessárias para produção 
de textos no gênero verbete. Após isso, na etapa de produção textual, disponibiliza-se uma proposta para que os 
estudantes produzam um texto a partir dos conhecimentos estudados nas etapas anteriores. Por fim, na etapa de 
análise de resultados e reescrita, são apresentadas tabelas analíticas por meio das quais o professor pode verificar 
os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. A partir desses resultados, é possível realizar um processo 
direcionado de reescrita textual.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/12/anexo-1-ficha-lp-4o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero-boleto-fatura-e-carne-2022-11-v01.pdf


284

CAMPO DE ATUAÇÃO:  
VIDA PÚBLICA

LÍNGUA PORTUGUESA  4o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, participantes, local e momento/tempo da ocorrência do fato noticiado.

(EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, jornalísticos, publicitários etc).

(EF04LP16) Produzir notícias sobre fatos ocorridos no universo escolar, digitais ou impressas, para o jornal da 
escola, noticiando os fatos e seus atores e comentando decorrências, de acordo com as convenções do gênero 
notícia e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Analisar notícias.

•  Identificar fatos, participantes, local e momento/tempo da ocorrência do 
fato noticiado.

•  Analisar textos informativos, jornalísticos, publicitários etc.

•  Reconhecer fatos e opiniões em textos.

•  Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos.

•  Definir o fato a ser noticiado, considerando o universo escolar.

•  Planejar notícias sobre fatos ocorridos no universo escolar (digitais ou impres-
sas), considerando as convenções do gênero, a situação comunicativa, o tema/
assunto do texto e o suporte.

CONHECIMENTOS PRÉVIOS:
 Não há indicação.

FATORANDO EXPRESSÕES ALGÉBRICAS
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Notícias

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários 
para os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero verbete de en-
ciclopédia. Traz sugestões de materiais para os estudantes e para os professores, in-
cluindo instrumentos de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Sugestão de atividade para sala de aula invertida

Sugestão de modelo de atividade para sala de aula invertida, conforme orientação 
apresentada na primeira etapa

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo de atuação da vida pública. Para 
desenvolvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero notícias ao longo de cinco 
etapas interdependentes. Na primeira delas, a contextualização do campo, do gênero e do tema, pretende-se 
promover o contato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados pela sequência de atividades, 
além de mobilizar seus conhecimentos prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de análise do gênero, por meio de 
um exemplar de notícia, pretende-se conduzir uma investigação sobre o contexto de produção e circulação deste 
gênero e sobre sua forma composicional. 

Na etapa seguinte, de análise linguística/semiótica, são abordadas especificidades linguísticas necessárias para pro-
dução de textos no gênero notícia. Após isso, na etapa de produção textual, disponibiliza-se uma proposta para que 
os estudantes produzam um texto a partir dos conhecimentos estudados nas etapas anteriores. Por fim, na etapa 
de análise de resultados e reescrita, são apresentadas tabelas analíticas por meio das quais o professor pode verificar 
os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. A partir desses resultados, é possível realizar um processo 
direcionado de reescrita textual.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES



COMPONENTE 
CURRICULAR:
LÍNGUA 
PORTUGUESA 
5º ANO - ENSINO 
FUNDAMENTAL
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
PRÁTICAS DE ESTUDO E 
PESQUISA E JORNALÍSTICO-
MIDIÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA  5o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica para crianças, considerando a situação 
comunicativa e o tema/ assunto do texto.

(EF05LP22) Ler e compreender verbetes de dicionário, identificando a estrutura, as informações gramaticais (sig-
nificado de abreviaturas) e as informações semânticas.

(EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, organizando resultados de pesquisa em fontes de 
informação impressas ou digitais, incluindo imagens e gráficos ou tabelas, considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto. 

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura

•  Forma de composição dos textos

•  Planejamento e produção de texto

•  Reconstrução das condições de produção e recepção de textos

•  Convenções de escrita

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Analisar textos de divulgação científica para crianças.

•  Reconhecer o tema/assunto e a situação comunicativa de textos de divul-
gação científica.

ARTIGO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA:  
UMA VIAGEM AO MUNDO PRÉ-HISTÓRICO
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•  Reconhecer as condições de produção, circulação, recepção dos verbetes 
(função social, suporte, entre outros).

•  Reconhecer a estrutura do verbete.

•  Identificar o significado das abreviaturas (informações gramaticais) e semânticas 
do texto.

•  Utilizar ferramentas de curadoria de informações, considerando o tema previa-
mente selecionado.

•  Planejar textos sobre temas de interesse, com base em resultados de ob-
servações e pesquisas em fontes de informações (impressas ou digitais), consid-
erando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

•  Produzir textos sobre temas de interesse, com base em resultados de ob-
servações e pesquisas em fontes de informações, considerando o uso de recur-
sos multissemióticos (tabelas, gráficos, quadros etc.), a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto.

•  Analisar o contexto comunicacional e a forma composicional do gênero artigo de 
divulgação científica;

•  Produzir um artigo de divulgação científica, considerando sua forma composi-
cional e elementos linguísticos necessários a uma construção coesiva adequada.

•  Utilizar o dicionário para pesquisas, compreendendo o significado de abreviaturas;

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

•  (EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos de observações e 
de pesquisas em fontes de informações, considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto.

•  (EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica para 
crianças, considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto do texto.

•  (EF04LP21) Planejar e produzir textos sobre temas de interesse, com base em 
resultados de observações e pesquisas em fontes de informações impressas ou 
eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos ou tabelas simples, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero textual: Artigo de divulgação científica

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero artigo de divulgação 
científica. Traz sugestões de materiais para os estudantes e para os professores, in-
cluindo instrumentos de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo de atuação de práticas de estudo 
e pesquisa e no campo de atuação jornalístico-midiático. Para desenvolvê-las, esta sequência de atividades propõe 
um trabalho a partir do gênero artigo de divulgação científica ao longo de cinco etapas interdependentes. Na 
primeira delas, a de contextualização do campo, do gênero e do tema, pretende-se promover o contato do estudante 
com os objetos de conhecimentos abordados pela sequência de atividades, além de mobilizar seus conhecimentos 
prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de análise do gênero, por meio de um exemplar do artigo de divulgação 
científica, pretende-se conduzir uma investigação sobre o contexto de produção e circulação deste gênero e sobre 
sua forma composicional. Na etapa seguinte, de análise linguística/semiótica, são abordadas especificidades lin-
guísticas necessárias para produção de textos no gênero artigo de divulgação científica. Após isso, na etapa de pro-
dução textual, disponibiliza-se uma proposta para que os estudantes produzam um texto a partir dos conhecimen-
tos estudados nas etapas anteriores. Por fim, na etapa de análise de resultados e reescrita, são apresentadas tabelas 
analíticas por meio das quais o professor pode verificar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. A 
partir desses resultados, é possível realizar um processo direcionado de reescrita textual.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/08/anexo-ficha-lp-5o-ano-fundamental-praticas-de-estudo-e-pesquisa-2022-08-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/08/anexo-ficha-lp-5o-ano-fundamental-praticas-de-estudo-e-pesquisa-2022-08-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
VIDA COTIDIANA

LÍNGUA PORTUGUESA  5o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF05LP12) Planejar e produzir, com autonomia, textos instrucionais de regras de jogo, dentre outros gêneros 
do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a 
finalidade do texto.

(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos instrucionais de regras de jogo, dentre outros gêneros 
do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a 
finalidade do texto.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura

•  Forma de composição dos textos

•  Planejamento e produção de texto

•  Reconstrução das condições de produção e recepção de textos

•  Convenções de escrita

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Planejar textos instrucionais (regras de jogo), considerando suas condições de 

produção (finalidade, suporte, público-alvo, entre outros). 

•  Produzir o texto, considerando a estrutura do gênero, o estilo adequado e a situ-
ação comunicativa.

•  Reconhecer as condições de produção de textos instrucionais, como regras de 
jogo (função social, suporte, autor, público-alvo). 

•  Identificar a estrutura do texto bem como seu estilo de linguagem (uso do imper-
ativo, imagens, entre outros).  (Extraído de Mapas de Foco-  Instituto Reúna)

COMO É QUE SE JOGA ESSE JOGO?

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero discursivo: Resenha

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero texto instrucional de 
regras de jogo. Traz sugestões de materiais para os estudantes e para os professores, 
incluindo instrumentos de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Expectativa de respostas para a sequência de atividades

Neste link o professor acessará a indicação de respostas esperadas para as atividades 
propostas no anexo 01 

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo da vida pública. Para desen-
volvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero texto instrucional de regras de jogo 
ao longo de cinco etapas interdependentes.  Na primeira delas, a contextualização do campo, do gênero e do tema, 
pretende-se promover o contato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados pela sequência de 
atividades, além de mobilizar seus conhecimentos prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de análise do gênero, 
por meio de exemplares de texto instrucional de regras de jogo, pretende-se conduzir uma investigação sobre o 
contexto de produção e circulação deste gênero e sobre sua forma composicional. Na etapa seguinte, de análise lin-
guística/semiótica, são abordadas especificidades linguísticas necessárias para produção de textos no gênero texto 
instrucional de regras de jogo. Após isso, na etapa de produção textual, disponibiliza-se uma proposta para que os 
estudantes produzam um texto a partir dos conhecimentos estudados nas etapas anteriores. Por fim, na etapa 
de análise de resultados e reescrita, são apresentadas tabelas analíticas, construídas por meio dos conhecimen-
tos estudados acerca da forma composicional do gênero, do tema estudado, de seus aspectos linguísticos e de 
habilidades de trabalho em grupo. Por meio dessas tabelas, o professor poderá verificar os resultados do trabalho 
realizado pelos estudantes. A partir desses resultados, é possível realizar um processo direcionado de reescrita 
textual. É importante salientar que todas as sugestões de atividades apresentadas por esta sequência devem ser 
adaptadas ao contexto de ensino em que serão aplicadas.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

CONHECIMENTOS PRÉVIOS:  

•  (EF03LP11) Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos instrucionais 
(receitas, instruções de montagem etc.), com a estrutura própria desses textos 
(verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e mesclando palavras, 
imagens e recursos gráfico-visuais, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto.

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-1-ficha-lp-5o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero-resenha-2022-11-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/08/anexo-ficha-lp-5o-ano-fundamental-praticas-de-estudo-e-pesquisa-2022-08-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-2-ficha-lp-5o-ano-fundamental-expectativa-de-respostas-gexxnero-resenha-2022-11-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
ARTÍSTICO-LITERÁRIO

LÍNGUA PORTUGUESA  5o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e 
imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura

•  Forma de composição dos textos

•  Planejamento e produção de texto

•  Reconstrução das condições de produção e recepção de textos

•  Convenções de escrita

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Planejar narrativas ficcionais, considerando a estrutura e a função social 

dos contos de fadas.

•  Produzir narrativas ficcionais, considerando os recursos descritivos e a sequência 
de eventos dos contos de fadas.

•  Utilizar marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens dos contos de fadas.

•  Reconhecer a situação comunicativa e a finalidade do conto de fadas.   
(Extraído de Mapas de Foco-  Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS:  

•  (EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que 
apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura 

FATORANDO EXPRESSÕES ALGÉBRICAS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do dis-
curso indireto e discurso direto.

•  (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito 
gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, 
diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas.  
(Extraído de Mapas de Foco-  Instituto Reúna)

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo artístico-literário. Para desen-
volvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero conto de fadas ao longo de quat-
ro etapas interdependentes.  Na primeira delas, a contextualização do campo, do gênero e do tema, pretende-se 
promover o contato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados pela sequência de atividades, 
além de mobilizar seus conhecimentos prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de análise do gênero, por meio de 
exemplares de conto de fadas, pretende-se conduzir uma investigação sobre o contexto de produção e circulação 
deste gênero, sobre sua forma composicional e sobre aspectos de análise linguística/semiótica. Após isso, na etapa 
de produção textual, disponibiliza-se uma proposta para que os estudantes produzam um texto a partir dos conhe-
cimentos estudados nas etapas anteriores. Por fim, na etapa de análise de resultados e reescrita, são apresentadas 
tabelas analíticas, construídas por meio dos conhecimentos estudados acerca da forma composicional do gênero, 
do tema estudado, de seus aspectos linguísticos e de habilidades de trabalho em grupo. Por meio dessas tabelas, 
o professor poderá verificar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. A partir desses resultados, é 
possível realizar um processo direcionado de reescrita textual. É importante salientar que todas as sugestões de 
atividades apresentadas por esta sequência devem ser adaptadas ao contexto de ensino em que serão aplicadas.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Conto de fadas.

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para os 
professores), que propõem um trabalho centrado no gênero conto de fadas. Traz sugestões 
de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instrumentos de apoio ao 
acompanhamento da aprendizagem.

Expectativa de respostas para a sequência de atividades

Neste link o professor acessará a indicação de respostas esperadas para as atividades 
propostas no anexo 01 

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/12/anexo-1-ficha-lp-5o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero-conto-de-fadas-2022-11-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/12/anexo-2-ficha-lp-5o-ano-fundamental-expectativa-de-respostas-gexxnero-conto-de-fadas-2022-11-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
VIDA PÚBLICA

LÍNGUA PORTUGUESA  5o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF05LP19) Argumentar oralmente sobre acontecimentos de interesse social, com base em conhecimentos sobre 
fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, respeitando pontos de vista diferentes.

(EF05LP17) Produzir roteiro para edição de uma reportagem digital sobre temas de interesse da turma, a partir de 
buscas de informações, imagens, áudios e vídeos na internet, de acordo com as convenções do gênero e consideran-
do a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura

•  Forma de composição dos textos

•  Planejamento e produção de texto

•  Reconstrução das condições de produção e recepção de textos

•  Convenções de escrita

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Identificar fatos em textos de gêneros diversos, impressos, orais e digitais.

•  Reconhecer e respeitar diferentes opiniões acerca de um mesmo fato.

•  Elaborar opinião acerca de acontecimentos de interesse social e defendê-la 
com argumentos coerentes e legitimados pela mídia impressa e digital.

•  Participar de situações de interação para emitir opinião sobre aconteci-
mentos de interesse social.

•  Elaborar e reelaborar argumentos para sustentar tese e refutar argumen-
tos contrários.

•  Pesquisar informações sobre temas de interesse da turma.

FATORANDO EXPRESSÕES ALGÉBRICAS
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•  Selecionar imagens, áudios e vídeos da internet referentes ao tema de interesse.

•  Planejar o roteiro de uma reportagem digital, considerando a seleção e a 
pesquisa de informações e dados, bem como suas características formais 
e estilísticas.

•  Produzir o roteiro com base nas considerações do planejamento. 

CONHECIMENTOS PRÉVIOS:  
  Não há indicação

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo vida pública. Para desenvolvê-las, 
esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero apresentação oral ao longo de cinco etapas 
interdependentes.  Na primeira delas, a contextualização do campo, do gênero e do tema, pretende-se promover o 
contato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados pela sequência de atividades, além de mobi-
lizar seus conhecimentos prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de análise do gênero, por meio de exemplares 
de apresentações orais, pretende-se conduzir uma investigação sobre o contexto de produção e circulação deste 
gênero, sobre sua forma composicional e sobre aspectos de análise linguística/semiótica. 

Após isso, na etapa de produção textual, disponibiliza-se uma proposta para que os estudantes produzam um rotei-
ro de podcast a partir dos conhecimentos estudados nas etapas anteriores. Por fim, na etapa de análise de resulta-
dos e reescrita, são apresentadas tabelas analíticas, construídas por meio dos conhecimentos estudados acerca da 
forma composicional do gênero, do tema estudado, de seus aspectos linguísticos e de habilidades de trabalho em 
grupo. Por meio dessas tabelas, o professor poderá verificar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. 
A partir desses resultados, é possível realizar um processo direcionado de reescrita textual.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero : apresentação oral

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para os 
professores), que propõem um trabalho centrado no gênero apresentação oral. . Traz sug-
estões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instrumentos de 
apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Expectativa de respostas para a sequência de atividades

Neste link o professor acessará a indicação de respostas esperadas para as atividades 
propostas no anexo 01 

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/12/anexo-1-ficha-lp-5o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero-apresentacxxaxxo-oral-2022-11-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/12/anexo-2-ficha-lp-5o-ano-fundamental-expectativa-de-respostas-gexxnero-apresentacxxaxxo-oral-2022-11-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA  6o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF06LP01) Reconhecer a impossibilidade de uma neutralidade absoluta no relato de fatos e identificar diferentes 
graus de parcialidade/ imparcialidade dados pelo recorte feito e pelos efeitos de sentido advindos de escolhas feitas 
pelo autor, de forma a poder desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos e tornar-se consciente 
das escolhas feitas enquanto produtor de textos.

(EF06LP02) Estabelecer relação entre os diferentes gêneros jornalísticos, compreendendo a centralidade da notícia.

(EF67LP01) Analisar a estrutura e funcionamento dos hiperlinks em textos noticiosos publicados na Web e vislum-
brar possibilidades de uma escrita hipertextual.

(EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e mídias, analisando e 
avaliando a confiabilidade.

(EF67LP09) Planejar notícia impressa e para circulação em outras mídias (rádio ou TV/vídeo), tendo em vista as 
condições de produção, do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir da escolha 
do fato a ser noticiado (de relevância para a turma, escola ou comunidade), do levantamento de dados e informações so-
bre o fato – que pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes, análise de documen-
tos, cobertura de eventos etc.–, do registro dessas informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir ou a 
utilizar etc. e a previsão de uma estrutura hipertextual (no caso de publicação em sites ou blogs noticiosos).

(EF67LP10) Produzir notícia impressa tendo em vista características do gênero – título ou manchete com verbo 
no tempo presente, linha fina (opcional), lide, progressão dada pela ordem decrescente de importância dos fatos, 
uso de 3ª pessoa, de palavras que indicam precisão –, e o estabelecimento adequado de coesão e produzir notícia 
para TV, rádio e internet, tendo em vista, além das características do gênero, os recursos de mídias disponíveis e o 
manejo de recursos de captação e edição de áudio e imagem.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura

•  Forma de composição dos textos

•  Planejamento e produção de texto

•  Reconstrução das condições de produção e recepção de textos

•  Convenções de escrita  

NOTÍCIA: ACESSO À INFORMAÇÃO E 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Analisar, criticamente, diferentes textos jornalísticos.  

•  Reconhecer as escolhas lexicais feitas pelo autor do texto. 

•  Diferenciar fato de uma opinião sobre um fato. 

•  Reconhecer graus de parcialidade e neutralidade em textos jornalísticos.

•  Reconhecer a forma composicional do gênero notícia, considerando o contexto 
de produção e o suporte. 

•  Comparar e relacionar diferentes gêneros jornalísticos. 

•  Reconhecer a centralidade da notícia, em relação aos outros gêneros jornalísticos.

•  Reconhecer a estrutura de hipertexto e hiperlinks em textos noticiosos na internet. 

•  Reconhecer a  função do hiperlink e do hipertexto nas notas de rodapé e nos boxes.  

•  Selecionar informações.

•  Identificar o gênero que relata um fato. 

•  Identificar a ideia central do texto.  

•  Reconhecer o suporte. 

•  Comparar gêneros e suportes. 

•  Comparar as informações.

•  Identificar o gênero adequado à demanda de comunicação.  

•  Levantar dados relevantes, considerando as condições de produção que en-
volvem a circulação de textos. Jornalístico-midiático. 

•  Planejar o texto, considerando a produção de roteiros e sínteses de informações.

•  Reconhecer o gênero notícia impressa e suas condições de produção.

•  Reconhecer a estrutura do gênero notícia impressa. 

•  Planejar a ordem de apresentação dos fatos.  

•  Reconhecer o efeito de sentido do uso da 3ª pessoa. 

•  Relacionar o gênero notícia impressa ao suporte adequado. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna) 

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC


299

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo jornalístico-midiático. Para de-
senvolvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero notícia ao longo de cinco etapas 
interdependentes.  Na primeira delas, a contextualização do campo, do gênero e do tema, pretende-se promover 
o contato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados pela sequência de atividades, além de 
mobilizar seus conhecimentos prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de análise do gênero, por meio de exem-
plares da notícia, pretende-se conduzir uma investigação sobre o contexto de produção e circulação deste gênero 
e sobre sua forma composicional. Na etapa seguinte, de análise linguística/semiótica, são abordadas especifici-
dades linguísticas necessárias para produção de textos no gênero notícia. Após isso, na etapa de produção textual, 
disponibiliza-se uma proposta para que os estudantes produzam um texto a partir dos conhecimentos estudados 
nas etapas anteriores. Por fim, na etapa de análise de resultados e reescrita, são apresentadas tabelas analíticas, 
construídas por meio dos conhecimentos estudados acerca da forma composicional do gênero, do tema estudado, 
de seus aspectos linguísticos e de habilidades de trabalho em grupo. Por meio dessas tabelas, o professor poderá 
verificar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. A partir desses resultados, é possível realizar um pro-
cesso direcionado de reescrita textual. É importante salientar que todas as sugestões de atividades apresentadas 
por esta sequência devem ser adaptadas ao contexto de ensino em que serão aplicadas.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, notícias, reportagens, 

vídeos em vlogs argumentativos, dentre outros gêneros do campo político-ci-
dadão, de acordo com as convenções dos gêneros e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto.

•  (EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de 
notícias simples para público infantil e cartas de reclamação (revista infantil), 
digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses 
gêneros, inclusive em suas versões orais.

•  (EF03LP18) Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas a veículos da 
mídia impressa ou digital (cartas de leitor e de reclamação a jornais, revistas) e 
notícias, dentre outros gêneros do campo jornalístico, de acordo com as con-
venções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.

•  (EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, participantes, local e momento/tempo 
da ocorrência do fato noticiado.

•  (EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, 
jornalísticos, publicitários etc.).

•  (EF04LP16) Produzir notícias sobre fatos ocorridos no universo escolar, digi-
tais ou impressas, para o jornal da escola, noticiando os fatos e seus atores e 
comentando decorrências, de acordo com as convenções do gênero notícia e 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.  
(Adaptado dos Mapas de Foco - Instituto Reúna) 

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Notícia

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero artigo de divulgação 
científica. Traz sugestões de materiais para os estudantes e para os professores, in-
cluindo instrumentos de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Expectativa de respostas para a sequência de atividades

Acesse no link a indicação de respostas esperadas para as atividades.

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-1-ficha-lp-6o-ano-fundamental-sequencia-de-atividade-genero-noticia-2022-10-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-2-ficha-lp-6o-ano-fundamental-expectativa-de-respostas-genero-noticia-2022-10-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
ARTÍSTICO-LITERÁRIO

LÍNGUA PORTUGUESA  6o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério, terror, humor, nar-
rativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou 
de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, perso-
nagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando 
conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os discursos direto e indireto.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura

•  Forma de composição dos textos

•  Planejamento e produção de texto

•  Reconstrução das condições de produção e recepção de textos

•  Convenções de escrita

•  Construção da textualidade

•  Relação entre textos

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Reconhecer a formatação própria do conto fantástico.

•  Reconhecer a situação comunicativa e a finalidade do conto fantástico.

•  Reproduzir a forma e o estilo do conto fantástico de acordo com a situação co-
municativa e a finalidade do texto, em formato impresso ou digital.

•  Produzir um conto fantástico, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.

CONTO FANTÁSTICOS:  
PARA ONDE FORAM OS DRAGÕES?
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•  Empregar conhecimentos sobre diferentes modos de iniciar uma narrativa.

•  Utilizar tempos verbais adequados na produção de narrativas.

•  Fazer uso de pontuação e elementos coesivos adequados para inserir discursos 
direto e indireto na produção de narrativas.

•  Aplicar conhecimentos sobre a estrutura narrativa e os elementos da narrativa 
para produzir diferentes contos, crônicas, histórias em quadrinhos e demais  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna) 

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes 

descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sen-
tido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens.

•  (EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que 
apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura 
narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do dis-
curso indireto e discurso direto.

•  (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito 
gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, 
diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas.

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo artístico-literário. Para desen-
volvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero conto fantástico ao longo de quatro 
etapas interdependentes.  Na primeira delas, a contextualização do campo, do gênero e do tema, pretende-se 
promover o contato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados pela sequência de atividades, 
além de mobilizar seus conhecimentos prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de análise do gênero, por meio de 
exemplares de conto fantástico, pretende-se conduzir uma investigação sobre o contexto de produção e circulação 
deste gênero, sobre sua forma composicional e sobre aspectos de análise linguística/semiótica. Após isso, na etapa 
de produção textual, disponibiliza-se uma proposta para que os estudantes produzam um texto a partir dos conhe-
cimentos estudados nas etapas anteriores. Por fim, na etapa de análise de resultados e reescrita, são apresentadas 
tabelas analíticas, construídas por meio dos conhecimentos estudados acerca da forma composicional do gênero, 
do tema estudado, de seus aspectos linguísticos e de habilidades de trabalho em grupo. Por meio dessas tabelas, 
o professor poderá verificar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. A partir desses resultados, é 
possível realizar um processo direcionado de reescrita textual.É importante salientar que todas as sugestões de 
atividades apresentadas por esta sequência devem ser adaptadas ao contexto de ensino em que serão aplicadas.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC


303

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Conto fantástico

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero conto fantástico. Traz 
sugestões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instru-
mentos de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Expectativa de respostas para a sequência de atividades

Acesse no link a indicação de respostas esperadas para as atividades.

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-1-ficha-lp-6o-ano-fundamental-sequencia-de-atividade-genero-conto-fantastico-2022-10-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-2-ficha-lp-6o-ano-fundamental-expectativa-de-respostas-genero-conto-fantastico-2022-10-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
CAMPO DA VIDA PÚBLICA

LÍNGUA PORTUGUESA  6o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF67LP16) Explorar e analisar espaços de reclamação de direitos e de envio de solicitações (tais como ouvidorias, 
SAC, canais ligados a órgãos públicos, plataformas do consumidor, plataformas de reclamação), bem como de textos 
pertencentes a gêneros que circulam nesses espaços, reclamação ou carta de reclamação, solicitação ou carta de so-
licitação, como forma de ampliar as possibilidades de produção desses textos em casos que remetam a reivindicações 
que envolvam a escola, a comunidade ou algum de seus membros como forma de se engajar na busca de solução de 
problemas pessoais, dos outros e coletivos.

(EF67LP17) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas de solicitação e de 
reclamação (datação, forma de início, apresentação contextualizada do pedido ou da reclamação, em geral, 
acompanhada de explicações, argumentos e/ou relatos do problema, fórmula de finalização mais ou menos 
cordata, dependendo do tipo de carta e subscrição) e algumas das marcas linguísticas relacionadas à argumen-
tação, explicação ou relato de fatos, como forma de possibilitar a escrita fundamentada de cartas como essas ou 
de postagens em canais próprios de reclamações e solicitações em situações que envolvam questões relativas à 
escola, à comunidade ou a algum dos seus membros.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura

•  Forma de composição dos textos

•  Planejamento e produção de texto

•  Reconstrução das condições de produção e recepção de textos

•  Convenções de escrita

•  Estratégias e procedimentos de leitura em textos legais e normativos

•  Contexto de produção, circulação e recepção de textos e práticas relacionadas à 
defesa de direitos e à participação social 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Explorar e analisar espaços de reclamação de direitos e de envio de solicitações.

POSTAGEM DE RECLAMAÇÃO:  
EXPRESSÃO E DIREITOS DO CONSUMIDOR
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•  Reconhecer gêneros que circulam nesses espaços, reclamação ou carta de recla-
mação, solicitação ou carta de solicitação.

•  Ampliar as possibilidades de produção desses textos em casos que remetam a 
reivindicações.

•  Reconhecer a forma organizacional de cartas de solicitação e reclamação.

•  Reconhecer marcas linguísticas para argumentar, explicar ou apresentar fatos.

•  Analisar, de acordo com o contexto de produção, cartas de reclamação e solicitação.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF03LP18) Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas a veículos da mídia 

impressa ou digital (cartas de leitor e de reclamação a jornais, revistas) e notícias, 
dentre outros gêneros do campo jornalístico, de acordo com as convenções do gê-
nero carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

•  (EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais de reclamação, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções 
do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finali-
dade do texto.

•  (EF04LP11) Planejar e produzir, com autonomia, cartas pessoais de reclama-
ção, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as con-
venções do gênero carta e com a estrutura própria desses textos (problema, 
opinião, argumentos), considerando a situação comunicativa e o tema/assun-
to/finalidade do texto.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo da vida pública. Para desenvolvê-las, 
esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero postagem de reclamação ao longo de cinco 
etapas interdependentes.  Na primeira delas, a contextualização do campo, do gênero e do tema, pretende-se promover 
o contato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados pela sequência de atividades, além de mobi-
lizar seus conhecimentos prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de análise do gênero, por meio de exemplares de 
postagem de reclamação, pretende-se conduzir uma investigação sobre o contexto de produção e circulação deste 
gênero e sobre sua forma composicional. Na etapa seguinte, de análise linguística/semiótica, são abordadas especifi-
cidades linguísticas necessárias para produção de textos no gênero postagem de reclamação. Após isso, na etapa de 
produção textual, disponibiliza-se uma proposta para que os estudantes produzam um texto a partir dos conhecimen-
tos estudados nas etapas anteriores. Por fim, na etapa de análise de resultados e reescrita, são apresentadas tabelas 
analíticas, construídas por meio dos conhecimentos estudados acerca da forma composicional do gênero, do tema 
estudado, de seus aspectos linguísticos e de habilidades de trabalho em grupo. Por meio dessas tabelas, o professor 
poderá verificar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. A partir desses resultados, é possível realizar um 
processo direcionado de reescrita textual. É importante salientar que todas as sugestões de atividades apresentadas 
por esta sequência devem ser adaptadas ao contexto de ensino em que serão aplicadas.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Postagem de reclamação

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero postagem de rec-
lamação. Traz sugestões de materiais para os estudantes e para os professores, in-
cluindo instrumentos de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Expectativa de respostas para a sequência de atividades

Acesse no link a indicação de respostas esperadas para as atividades.

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-1-ficha-lp-6o-ano-fundamental-sequencia-de-atividade-genero-postagem-de-reclamacao-2022-10-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-2-ficha-lp-6o-ano-fundamental-expectativa-de-respostas-genero-postagem-de-reclamacao-2022-10-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
PRÁTICAS DE ESTUDO  
E PESQUISA

LÍNGUA PORTUGUESA  6o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previamente, usando fontes indicadas e abertas.

(EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, painéis, artigos de divulgação científi-
ca, verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
• Estratégia de leitura 

• Pesquisa

• Reconstrução das condições de produção e recepção de textos 

• Forma de composição do texto

• Planejamento de texto 

• Produção de texto

• Escrita autônoma

• Convenções de escrita

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Utilizar diferentes ferramentas de curadoria de informações. 

•  Verificar a fidedignidade das fontes pesquisadas. 

•  Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previamente. 

POSTAGEM EM BLOG:  
A CIÊNCIA POR TRÁS DOS TRANSGÊNICOS
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•  Reconhecer e selecionar o gênero de divulgação adequado ao contexto. 

•  Reconhecer as características do gênero.  

•  Reconhecer e utilizar mecanismos de progressão temática. 

•  Planejar e produzir o texto com a utilização de divulgação de pesquisa de acordo 
com sua estrutura e linguagem.   
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna) 

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF04LP21) Planejar e produzir textos sobre temas de interesse, com base em 

resultados de observações e pesquisas em fontes de informações impressas ou 
eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos ou tabelas simples, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

•  (EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, organizando 
resultados de pesquisa em fontes de informação impressas ou digitais, incluindo 
imagens e gráficos ou tabelas, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo de atuação de práticas de estudo 
e pesquisa e no campo de atuação jornalístico-midiático. Para desenvolvê-las, esta sequência de atividades propõe 
um trabalho a partir do gênero post em blog ao longo de cinco etapas interdependentes. Na primeira delas, a de 
contextualização do campo, do gênero e do tema, pretende-se promover o contato do estudante com os objetos de 
conhecimentos abordados pela sequência de atividades, além de mobilizar seus conhecimentos prévios sobre eles. 
Em seguida, na etapa de análise do gênero, por meio de um exemplar do post em blog, pretende-se conduzir uma 
investigação sobre o contexto de produção e circulação deste gênero e sobre sua forma composicional. 

Na etapa seguinte, de análise linguística/semiótica, são abordadas especificidades linguísticas necessárias para 
produção de textos no gênero post em blog. Após isso, na etapa de produção textual, disponibiliza-se uma proposta 
para que os estudantes produzam um texto a partir dos conhecimentos estudados nas etapas anteriores. Por fim, 
na etapa de análise de resultados e reescrita, são apresentadas tabelas analíticas por meio das quais o professor 
pode verificar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. A partir desses resultados, é possível realizar 
um processo direcionado de reescrita textual. É importante salientar que todas as sugestões de atividades apre-
sentadas por esta sequência devem ser adaptadas ao contexto de ensino em que serão aplicadas.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero discursivo: Post em blog

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero post em blog. Traz sug-
estões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instrumentos 
de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Expectativa de respostas para a sequência de atividades

Neste link o professor acessa a indicação de respostas esperadas para as atividades 
propostas no anexo 01.

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-1-ficha-lp-6o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero-post-de-blog-2022-11-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-2-ficha-lp-6o-ano-fundamental-expectativa-de-respostas-gexxnero-post-de-blog-2022-11-v01.pdf


310

COMPONENTE 
CURRICULAR:
LÍNGUA 
PORTUGUESA 
7º ANO - ENSINO 
FUNDAMENTAL
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA  7o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF67LP11) Planejar resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados, e textos e vídeos de apresentação e apreciação 
próprios das culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), dentre out-
ros, tendo em vista as condições de produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação 
etc. –, a partir da escolha de uma produção ou evento cultural para analisar – livro, filme, série, game, canção, video-
clipe, fanclipe, show, saraus, slams etc. – da busca de informação sobre a produção ou evento escolhido, da síntese de 
informações sobre a obra/evento e do elenco/seleção de aspectos, elementos ou recursos que possam ser destacados 
positiva ou negativamente ou da roteirização do passo a passo do game para posterior gravação dos vídeos.

(EF67LP12) Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts variados e produções e gêneros próprios das 
culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), que apresentem/
descrevam e/ou avaliem produções culturais (livro, filme, série, game, canção, disco, videoclipe etc.) ou evento 
(show, sarau, slam etc.), tendo em vista o contexto de produção dado, as características do gênero, os recursos 
das mídias envolvidas e a textualização adequada dos textos e/ou produções.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura

•  Forma de composição dos textos

•  Planejamento e produção de texto

•  Reconstrução das condições de produção e recepção de textos

•  Convenções de escrita

•  Estratégias de produção: planejamento de textos argumentativos e apreciativos

•  Textualização de textos argumentativos e apreciativos

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Posicionar-se criticamente a respeito de uma produção ou um evento cultural.

•  Identificar o gênero adequado à demanda de comunicação.

RESENHA:  
AVALIANDO PRODUTOS CULTURAIS
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•  Reconhecer as condições de produção que envolvem a circulação de textos.•  
Praticar a curadoria de informação.

•  Planejar o texto, considerando a produção de roteiros e sínteses de informações.

•  Planejar o texto, considerando a produção de roteiros e sínteses de informações.

•  Produzir o texto, considerando a demanda de comunicação.

•  Editar e publicar o texto no suporte mais adequado à demanda de comunicação.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF05LP13) Assistir, em vídeo digital, a postagem de vlog infantil de críticas 

de brinquedos e livros de literatura infantil e, a partir dele, planejar e produzir 
resenhas digitais em áudio ou vídeo.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo jornalístico-midiático. 
Para desenvolvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero resenha ao 
longo de cinco etapas interdependentes.  Na primeira delas, a contextualização do campo, do gênero e 
do tema, pretende-se promover o contato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados 
pela sequência de atividades, além de mobilizar seus conhecimentos prévios sobre eles. Em seguida, 
na etapa de análise do gênero, por meio de exemplares da resenha, pretende-se conduzir uma investi-
gação sobre o contexto de produção e circulação deste gênero e sobre sua forma composicional. Na 
etapa seguinte, de análise linguística/semiótica, são abordadas especificidades linguísticas necessárias 
para produção de textos no gênero resenha. Após isso, na etapa de produção textual, disponibiliza-se 
uma proposta para que os estudantes produzam um texto a partir dos conhecimentos estudados 
nas etapas anteriores. Por fim, na etapa de análise de resultados e reescrita, são apresentadas tabelas 
analíticas, construídas por meio dos conhecimentos estudados acerca da forma composicional do 
gênero, do tema estudado, de seus aspectos linguísticos e de habilidades de trabalho em grupo. Por 
meio dessas tabelas, o professor poderá verificar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. 
A partir desses resultados, é possível realizar um processo direcionado de reescrita textual.É importante 
salientar que todas as sugestões de atividades apresentadas por esta sequência devem ser adaptadas 
ao contexto de ensino em que serão aplicadas.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Resenha

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero resenha. Traz sug-

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-1-ficha-lp-7o-ano-fundamental-sequencia-de-atividade-genero-resenha-2022-10-v01.pdf
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estões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instrumentos 
de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Expectativa de respostas para a sequência de atividades

Acesse no link a indicação de respostas esperadas para as atividades.

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-2-ficha-lp-6o-ano-fundamental-expectativa-de-respostas-genero-resenha-2022-10-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
ARTÍSTICO-LITERÁRIO

LÍNGUA PORTUGUESA  7o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério, terror, humor, nar-
rativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou 
de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, perso-
nagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando 
conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os discursos direto e indireto.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura

•  Forma de composição dos textos

•  Planejamento e produção de texto

•  Reconstrução das condições de produção e recepção de textos

•  Convenções de escrita

•  Construção da textualidade

•  Relação entre textos

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Empregar conhecimentos sobre diferentes modos de iniciar uma narrativa.

•  Utilizar tempos verbais adequados na produção de narrativas.

•  Fazer uso de pontuação e elementos coesivos adequados para inserir discursos 
direto e indireto na produção de narrativas.

•  Aplicar conhecimentos sobre a estrutura narrativa e os elementos da narrati-
va para produzir diferentes contos, crônicas, histórias em quadrinhos e demais 
gêneros narrativos. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONTO DE MISTÉRIO:  
INVESTIGANDO SEGREDOS

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo artístico-literário. Para desen-
volvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero conto de mistério ao longo de 
quatro etapas interdependentes.  Na primeira delas, a contextualização do campo, do gênero e do tema, pretende-se 
promover o contato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados pela sequência de atividades, além 
de mobilizar seus conhecimentos prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de análise do gênero, por meio de ex-
emplares de conto de mistério, pretende-se conduzir uma investigação sobre o contexto de produção e circulação 
deste gênero, sobre sua forma composicional e sobre aspectos de análise linguística/semiótica. Após isso, na etapa 
de produção textual, disponibiliza-se uma proposta para que os estudantes produzam um texto a partir dos conhe-
cimentos estudados nas etapas anteriores. Por fim, na etapa de análise de resultados e reescrita, são apresentadas 
tabelas analíticas, construídas por meio dos conhecimentos estudados acerca da forma composicional do gênero, 
do tema estudado, de seus aspectos linguísticos e de habilidades de trabalho em grupo. Por meio dessas tabelas, 
o professor poderá verificar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. A partir desses resultados, é 
possível realizar um processo direcionado de reescrita textual.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando deta-

lhes descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar 
o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens.

•  (EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que 
apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura 
narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do dis-
curso indireto e discurso direto.

•  (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito 
gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, 
diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Conto de mistério

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero conto de mistério. 
Traz sugestões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo in-
strumentos de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Expectativa de respostas para a sequência de atividades

Acesse no link a indicação de respostas esperadas para as atividades.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-1-ficha-lp-7o-ano-fundamental-sequencia-de-atividade-genero-conto-de-misterio-2022-10-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-2-ficha-lp-7o-ano-fundamental-expectativa-de-respostas-genero-conto-de-misterio-2022-10-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
CAMPO DA VIDA PÚBLICA

LÍNGUA PORTUGUESA  7o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF67LP16) Explorar e analisar espaços de reclamação de direitos e de envio de solicitações (tais como ouvidorias, SAC, 
canais ligados a órgãos públicos, plataformas do consumidor, plataformas de reclamação), bem como de textos perten-
centes a gêneros que circulam nesses espaços, reclamação ou carta de reclamação, solicitação ou carta de solicitação, 
como forma de ampliar as possibilidades de produção desses textos em casos que remetam a reivindicações que envol-
vam a escola, a comunidade ou algum de seus membros como forma de se engajar na busca de solução de problemas 
pessoais, dos outros e coletivos.

(EF67LP17) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas de solicitação e de 
reclamação (datação, forma de início, apresentação contextualizada do pedido ou da reclamação, em geral, 
acompanhada de explicações, argumentos e/ou relatos do problema, fórmula de finalização mais ou menos 
cordata, dependendo do tipo de carta e subscrição) e algumas das marcas linguísticas relacionadas à argumen-
tação, explicação ou relato de fatos, como forma de possibilitar a escrita fundamentada de cartas como essas ou 
de postagens em canais próprios de reclamações e solicitações em situações que envolvam questões relativas à 
escola, à comunidade ou a algum dos seus membros.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura

•  Forma de composição dos textos

•  Planejamento e produção de texto

•  Reconstrução das condições de produção e recepção de textos

•  Convenções de escrita

•  Contexto de produção, circulação e recepção de textos e práticas relacionadas à 
defesa de direitos e à participação social 

•  Relação entre contexto de produção e características composicionais e estilísti-
cas dos gêneros (carta de solicitação, carta de reclamação, petição on-line, carta 
aberta, abaixo-assinado, proposta etc.) 

•  Apreciação e réplica 

CARTA DE RECLAMAÇÃO:  
NEGOCIANDO A CONVIVÊNCIA SOCIAL
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•  Estratégias, procedimentos de leitura em textos reivindicatórios ou propositivos 

•  Estratégia de produção: planejamento de textos reivindicatórios ou propositivos

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Reconhecer a forma organizacional de cartas de solicitação e reclamação. 

•  Reconhecer marcas linguísticas para argumentar, explicar ou apresentar fatos. 

•  Analisar, de acordo com o contexto de produção, cartas de reclamação e solicitação.

•  Explorar e analisar espaços de reclamação de direitos e de envio de solicitações.

•  Reconhecer gêneros que circulam nesses espaços, reclamação ou carta de recla-
mação, solicitação ou carta de solicitação. 

•  Ampliar as possibilidades de produção desses textos em casos que  
remetam a reivindicações. 

•  Analisar espaços de reclamação de direitos.

•  Reproduzir a forma e o estilo de textos de reclamação de acordo com a situação 
comunicativa e a finalidade do texto, em formato impresso ou digital.

•  Produzir textos de reclamação (digitais ou impressas), considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.   
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais de recla-

mação, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com 
as convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

•  (EF04LP11) Planejar e produzir, com autonomia, cartas pessoais de reclama-
ção, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero carta e com a estrutura própria desses textos (proble-
ma, opinião, argumentos), considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo da vida pública. Para desenvolvê-las, 
esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero carta de reclamação ao longo de cinco etapas 
interdependentes.  Na primeira delas, a contextualização do campo, do gênero e do tema, pretende-se promover o 
contato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados pela sequência de atividades, além de mobilizar 
seus conhecimentos prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de análise do gênero, por meio de exemplares de carta 
de reclamação, pretende-se conduzir uma investigação sobre o contexto de produção e circulação deste gênero e 
sobre sua forma composicional. Na etapa seguinte, de análise linguística/semiótica, são abordadas especificidades 
linguísticas necessárias para produção de textos no gênero carta de reclamação. Após isso, na etapa de produção 
textual, disponibiliza-se uma proposta para que os estudantes produzam um texto a partir dos conhecimentos estu-
dados nas etapas anteriores. Por fim, na etapa de análise de resultados e reescrita, são apresentadas tabelas analíticas, 
construídas por meio dos conhecimentos estudados acerca da forma composicional do gênero, do tema estudado, 
de seus aspectos linguísticos e de habilidades de trabalho em grupo. Por meio dessas tabelas, o professor poderá ve-
rificar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. A partir desses resultados, é possível realizar um processo 
direcionado de reescrita textual. É importante salientar que todas as sugestões de atividades apresentadas por esta 
sequência devem ser adaptadas ao contexto de ensino em que serão aplicadas.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Carta de reclamação

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero carta de reclamação. 
Traz sugestões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo in-
strumentos de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Expectativa de respostas para a sequência de atividades

Acesse no link a indicação de respostas esperadas para as atividades.

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-1-ficha-lp-7o-ano-fundamental-sequexxxencia-de-atividade-gexxxenero-carta-de-reclamacxxxoaxxxao-2022-10-v01-1.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-2-ficha-lp-7o-ano-fundamental-expectativa-de-respostas-gexxxenero-carta-de-reclamacxxxoaxxxao-2022-10-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
PRÁTICAS DE ESTUDO  
E PESQUISA E  
JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA  7o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previamente, usando fontes indicadas e abertas.

(EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, painéis, artigos de divulgação 
científica, verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Estratégia de leitura 

•  Pesquisa

•  Reconstrução das condições de produção e recepção de textos 

•  Forma de composição do texto

•  Planejamento de texto 

•  Produção de texto

•  Escrita autônoma

•  Convenções de escrita

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Utilizar diferentes ferramentas de curadoria de informações. 

•  Verificar a fidedignidade das fontes pesquisadas. 

ARTIGO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA:  
COMO FUNCIONAM AS VACINAS?
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O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo de atuação de práticas de estudo 
e pesquisa e no campo de atuação jornalístico-midiático. Para desenvolvê-las, esta sequência de atividades propõe 
um trabalho a partir do gênero artigo de divulgação científica ao longo de cinco etapas interdependentes. Na 
primeira delas, a de contextualização do campo, do gênero e do tema, pretende-se promover o contato do estudante 
com os objetos de conhecimentos abordados pela sequência de atividades, além de mobilizar seus conhecimentos 
prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de análise do gênero, por meio de um exemplar do artigo de divulgação 
científica, pretende-se conduzir uma investigação sobre o contexto de produção e circulação deste gênero e sobre 
sua forma composicional. 

Na etapa seguinte, de análise linguística/semiótica, são abordadas especificidades linguísticas necessárias para pro-
dução de textos no gênero artigo de divulgação científica. Após isso, na etapa de produção textual, disponibiliza-se 
uma proposta para que os estudantes produzam um texto a partir dos conhecimentos estudados nas etapas ante-
riores. Por fim, na etapa de análise de resultados e reescrita, são apresentadas tabelas analíticas por meio das quais o 
professor pode verificar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. A partir desses resultados, é possível 
realizar um processo direcionado de reescrita textual. É importante salientar que todas as sugestões de atividades 
apresentadas por esta sequência devem ser adaptadas ao contexto de ensino em que serão aplicadas.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

•  Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previamente. 

•  Reconhecer e selecionar o gênero de divulgação adequado ao contexto. 

•  Reconhecer as características do gênero.  

•  Reconhecer e utilizar mecanismos de progressão temática. 

•  Planejar e produzir o texto com a utilização de divulgação de pesquisa de acordo 
com sua estrutura e linguagem.   
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF04LP21) Planejar e produzir textos sobre temas de interesse, com base em 

resultados de observações e pesquisas em fontes de informações impressas 
ou eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos ou tabelas 
simples, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

•  (EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, organizando re-
sultados de pesquisa em fontes de informação impressas ou digitais, incluindo 
imagens e gráficos ou tabelas, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero discursivo: Artigo de divulgação científica.

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero artigo de divulgação 
científica. Traz sugestões de materiais para os estudantes e para os professores, in-
cluindo instrumentos de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Expectativa de respostas para a sequência de atividades

Neste link o professor acessará a indicação de respostas esperadas para as atividades 
propostas no anexo 01.

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-1-ficha-lp-7o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero--artigo-de-divulgacxxaxxo-cientixxfica-2022-11-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-2-ficha-lp-7o-ano-fundamental-expectativa-de-respostas-gexxnero-artigo-de-divulgacxxaxxo-cientixxfica-2022-11-v01.pdf
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COMPONENTE 
CURRICULAR:
LÍNGUA 
PORTUGUESA 
8º ANO - ENSINO 
FUNDAMENTAL
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA  8o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de blog e 
de redes sociais, charges, memes, gifs etc.) e posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a 
fatos e opiniões relacionados a esses textos.

(EF89LP04) Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contra-ar-
gumentos em textos argumentativos do campo (carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica 
etc.), posicionando-se frente à questão controversa de forma sustentada.

(EF89LP16) Analisar a modalização realizada em textos noticiosos e argumentativos, por meio das modalidades 
apreciativas, viabilizadas por classes e estruturas gramaticais como adjetivos, locuções adjetivas, advérbios, 
locuções adverbiais, orações adjetivas e adverbiais, orações relativas restritivas e explicativas etc., de maneira a 
perceber a apreciação ideológica sobre os fatos noticiados ou as posições implícitas ou assumidas.

(EF89LP08) Planejar reportagem impressa e em outras mídias (rádio ou TV/vídeo, sites), tendo em vista as 
condições de produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. – a partir da 
escolha do fato a ser aprofundado ou do tema a ser focado (de relevância para a turma, escola ou comunidade), 
do levantamento de dados e informações sobre o fato ou tema – que pode envolver entrevistas com envolvi-
dos ou com especialistas, consultas a fontes diversas, análise de documentos, cobertura de eventos etc. -, do 
registro dessas informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar etc., da produção de 
infográficos, quando for o caso, e da organização hipertextual (no caso a publicação em sites ou blogs noticiosos 
ou mesmo de jornais impressos, por meio de boxes variados).

(EF89LP09) Produzir reportagem impressa, com título, linha fina (optativa), organização composicional (exposi-
tiva, interpretativa e/ou opinativa), progressão temática e uso de recursos linguísticos compatíveis com as escol-
has feitas e reportagens multimidiáticas, tendo em vista as condições de produção, as características do gênero, 
os recursos e mídias disponíveis, sua organização hipertextual e o manejo adequado de recursos de captação e 
edição de áudio e imagem e adequação à norma-padrão.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Estratégia de leitura: apreender os sentidos globais do texto

•  Apreciação e réplica

•  Relação entre textos

•  Modalização

REPORTAGEM:  
A QUESTÃO ALIMENTAR NO BRASIL
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•  Estratégia de produção: planejamento de textos informativos

•  Estratégia de produção: textualização de textos informativos

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Reconhecer a estrutura dos gêneros argumentativos.

•  Reconhecer as teses e os argumentos usados.

•  Identificar o efeito de sentido de escolhas lexicais e de imagem (charge, 
meme e gif ).

•  Relacionar a linguagem verbal e não verbal (charge, meme e gif).

•  Reconhecer as condições de produção que contextualizam o texto.

•  Identificar o próprio ponto de vista e fundamentá-lo com argumentos.

•  Diferenciar tese de argumento.

•  Identificar argumentos.

•  Inferir posicionamentos.

•  Posicionar-se de maneira embasada

•  Comparar o efeito de sentido de escolhas lexicais.

•  Reconhecer a estrutura e o efeito de sentido das orações adjetivas e adverbiais.

•  Comparar a estrutura e o efeito de sentido das orações restritivas e explicativas.

•  Reconhecer o posicionamento ideológico de um texto jornalístico.

•  Inferir posicionamentos.

•  Planejar reportagem impressa e em outras mídias considerando o contexto de 
produção, recepção e circulação do texto.

•  Selecionar fato ou tema de relevância para a produção de reportagem. 

•  Fazer curadoria de informações para a produção da reportagem.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF67LP02) Explorar o espaço reservado ao leitor nos jornais, revistas, im-

pressos e on-line, sites noticiosos etc., destacando notícias, fotorreportagens, 
entrevistas, charges, assuntos, temas, debates em foco, posicionando-se de 
maneira ética e respeitosa frente a esses textos e opiniões a eles relacionadas, e 

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo jornalístico-midiático. Para desen-
volvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero reportagem ao longo de cinco etapas 
interdependentes.  Na primeira delas, a contextualização do campo, do gênero e do tema, pretende-se promover o con-
tato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados pela sequência de atividades, além de mobilizar seus 
conhecimentos prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de análise do gênero, por meio de exemplares da reportagem, 
pretende-se conduzir uma investigação sobre o contexto de produção e circulação deste gênero e sobre sua forma 
composicional. Na etapa seguinte, de análise linguística/semiótica, são abordadas especificidades linguísticas neces-
sárias para produção de textos no gênero reportagem. Após isso, na etapa de produção textual, disponibiliza-se uma 
proposta para que os estudantes produzam um texto a partir dos conhecimentos estudados nas etapas anteriores. 
Por fim, na etapa de análise de resultados e reescrita, são apresentadas tabelas analíticas, construídas por meio dos co-
nhecimentos estudados acerca da forma composicional do gênero, do tema estudado, de seus aspectos linguísticos 
e de habilidades de trabalho em grupo. Por meio dessas tabelas, o professor poderá verificar os resultados do trabalho 
realizado pelos estudantes. A partir desses resultados, é possível realizar um processo direcionado de reescrita textual. 
É importante salientar que todas as sugestões de atividades apresentadas por esta sequência devem ser adaptadas 
ao contexto de ensino em que serão aplicadas.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

publicar notícias, notas jornalísticas, fotorreportagem de interesse geral nesses 
espaços do leitor.

•  (EF67LP05)  Identificar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos 
diversos (como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóri-
cas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e perceber seus 
efeitos de sentido.

•  (EF67LP07) Identificar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos 
diversos (como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóri-
cas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e perceber seus 
efeitos de sentido. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Reportagem

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero reportagem. Traz sug-
estões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instrumentos 
de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Expectativa de respostas para a sequência de atividades

Acesse no link a indicação de respostas esperadas para as atividades.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-1-ficha-lp-8o-ano-fundamental-sequexxxencia-de-atividade-gexxxenero-reportagem-2022-10-v01-1.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-2-ficha-lp-8o-ano-fundamental-expectativa-de-respostas-gexxxenero-reportagem-2022-10-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
ARTÍSTICO-LITERÁRIO

LÍNGUA PORTUGUESA  8o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), crônicas visuais, minicontos, narrativas de aventura e de ficção 
científica, dentre outros, com temáticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais 
e recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos pretendidos, e, no caso de produção em grupo, ferramentas de 
escrita colaborativa.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura

•  Forma de composição dos textos

•  Planejamento e produção de texto

•  Reconstrução das condições de produção e recepção de textos

•  Convenções de escrita

•  Construção da textualidade

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Planejar o texto, levando em consideração as características do gênero, o recorte 

temático, o leitor pretendido, o suporte, o contexto de circulação e as especifici-
dades do texto literário.

•  Produzir o texto levando em consideração as características do gênero, o recorte 
temático, o leitor pretendido, o suporte, o contexto de circulação e as especifici-
dades do texto literário.

•  Revisar o texto produzido.

•  Reescrever e editar o texto produzido  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONTO DE TERROR:  
O QUE HABITA O ESCURO?

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de 

suspense, mistério, terror, humor, narrativas de enigma, crônicas, histórias em 
quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de 
fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero 
pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando 
tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhec-
imentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os discur-
sos direto e indireto.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo artístico-literário. Para desenvolvê-
-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero conto de terror ao longo de quatro etapas 
interdependentes.  Na primeira delas, a contextualização do campo, do gênero e do tema, pretende-se promover o 
contato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados pela sequência de atividades, além de mobilizar 
seus conhecimentos prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de análise do gênero, por meio de exemplares de conto 
de terror, pretende-se conduzir uma investigação sobre o contexto de produção e circulação deste gênero, sobre 
sua forma composicional e sobre aspectos de análise linguística/semiótica. Após isso, na etapa de produção textual, 
disponibiliza-se uma proposta para que os estudantes produzam um texto a partir dos conhecimentos estudados nas 
etapas anteriores. Por fim, na etapa de análise de resultados e reescrita, são apresentadas tabelas analíticas, construí-
das por meio dos conhecimentos estudados acerca da forma composicional do gênero, do tema estudado, de seus 
aspectos linguísticos e de habilidades de trabalho em grupo. Por meio dessas tabelas, o professor poderá verificar 
os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. A partir desses resultados, é possível realizar um processo 
direcionado de reescrita textual. É importante salientar que todas as sugestões de atividades apresentadas por esta 
sequência devem ser adaptadas ao contexto de ensino em que serão aplicadas.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Conto de terror

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero conto de terror. Traz 
sugestões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instru-
mentos de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Expectativa de respostas para a sequência de atividades

Acesse no link a indicação de respostas esperadas para as atividades.

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-1-ficha-lp-8o-ano-fundamental-sequexxxencia-de-atividade-gexxxenero-conto-de-terror-2022-10-v01-1.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-2-ficha-lp-8o-ano-fundamental-expectativa-de-respostas-gexxxenero-conto-de-terror-2022-10-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
CAMPO DA VIDA PÚBLICA

LÍNGUA PORTUGUESA  8o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF89LP19) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas abertas, abaixo-assina-
dos e petições on-line (identificação dos signatários, explicitação da reivindicação feita, acompanhada ou não de 
uma breve apresentação da problemática e/ou de justificativas que visam sustentar a reivindicação) e a proposição, 
discussão e aprovação de propostas políticas ou de soluções para problemas de interesse público, apresentadas ou 
lidas nos canais digitais de participação, identificando suas marcas linguísticas, como forma de possibilitar a escrita 
ou subscrição consciente de abaixo-assinados e textos dessa natureza e poder se posicionar de forma crítica e 
fundamentada frente às propostas.

(EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos, os movimentos argumentativos utiliza-
dos (sustentação, refutação e negociação), avaliando a força dos argumentos utilizados.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura

•  Forma de composição dos textos

•  Planejamento e produção de texto

•  Convenções de escrita

•  Relação entre contexto de produção e características composicionais e es-
tilísticas dos gêneros

•  Apreciação e réplica

•  Movimentos argumentativos e força dos argumentos

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Comparar cartas abertas, abaixo-assinados e petições on-line, reconhecendo 

suas semelhanças e diferenças.

ABAIXO-ASSINADO:  
OS DIREITOS DOS ANIMAIS
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•  Reconhecer o contexto de produção dos textos de solicitação (função social, 
suporte, autor etc.).

•  Relacionar a função social do texto à sua forma composicional.

•  Analisar marcas linguísticas do gênero.

•  Comparar cartas abertas, abaixo-assinados e petições on-line, reconhecendo 
suas semelhanças e diferenças.

•  Reconhecer o contexto de produção dos textos de solicitação (função social, 
suporte, autor etc.).

•  Relacionar a função social do texto à sua forma composicional.

•  Analisar marcas linguísticas do gênero.

•  Identificar em textos argumentativos diferentes tipos de argumento.

•  Comparar tipos de argumento e justificar sua consistência na defesa de tese.

•  Reconhecer as características estruturais e de linguagem dos textos reivindi-
catórios e propositivos.

•  Avaliar a coerência e fundamentação dos tipos de argumento apresentados em 
textos reivindicatórios e propositivos.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF67LP17) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização 

das cartas de solicitação e de reclamação (datação, forma de início, apresentação 
contextualizada do pedido ou da reclamação, em geral, acompanhada de explica-
ções, argumentos e/ou relatos do problema, fórmula de finalização mais ou menos 
cordata, dependendo do tipo de carta e subscrição) e algumas das marcas linguís-
ticas relacionadas à argumentação, explicação ou relato de fatos, como forma de 
possibilitar a escrita fundamentada de cartas como essas ou de postagens em ca-
nais próprios de reclamações e solicitações em situações que envolvam questões 
relativas à escola, à comunidade ou a algum dos seus membros.   
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Abaixo Assinado

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero abaixo assinado. Traz 
sugestões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instru-
mentos de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Expectativa de respostas para a sequência de atividades

Acesse no link a indicação de respostas esperadas para as atividades.

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo da vida pública. Para desen-
volvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero abaixo-assinado ao longo de cinco 
etapas interdependentes.  Na primeira delas, a contextualização do campo, do gênero e do tema, pretende-se 
promover o contato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados pela sequência de atividades, 
além de mobilizar seus conhecimentos prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de análise do gênero, por meio de 
exemplares de abaixo-assinado, pretende-se conduzir uma investigação sobre o contexto de produção e circulação 
deste gênero e sobre sua forma composicional. Na etapa seguinte, de análise linguística/semiótica, são abordadas 
especificidades linguísticas necessárias para produção de textos no gênero abaixo-assinado. Após isso, na etapa de 
produção textual, disponibiliza-se uma proposta para que os estudantes produzam um texto a partir dos conhec-
imentos estudados nas etapas anteriores. Por fim, na etapa de análise de resultados e reescrita, são apresentadas 
tabelas analíticas, construídas por meio dos conhecimentos estudados acerca da forma composicional do gênero, 
do tema estudado, de seus aspectos linguísticos e de habilidades de trabalho em grupo. Por meio dessas tabelas, 
o professor poderá verificar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. A partir desses resultados, é 
possível realizar um processo direcionado de reescrita textual.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-1-ficha-lp-8o-ano-fundamental-sequexxxencia-de-atividade-gexxxenero-abaixo-assinado-2022-10-v01-1.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-2-ficha-lp-8o-ano-fundamental-expectativa-de-respostas-gexxxenero-abaixo-assinado-2022-10-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
PRÁTICAS DE ESTUDO  
E PESQUISA

LÍNGUA PORTUGUESA  8o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas e confiáveis.

(EF89LP25) Divulgar o resultado de pesquisas por meio de apresentações orais, verbetes de enciclopédias co-
laborativas, reportagens de divulgação científica, vlogs científicos, vídeos de diferentes tipos etc.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Estratégia de leitura 

•  Pesquisa

•  Reconstrução das condições de produção e recepção de textos 

•  Forma de composição do texto

•  Planejamento de texto 

•  Produção de texto

•  Escrita autônoma

•  Convenções de escrita

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Utilizar diferentes ferramentas de curadoria de informações. 

•  Verificar a fidedignidade das fontes pesquisadas. 

APRESENTAÇÃO ORAL:  
FAZENDO CIÊNCIA
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•  Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previamente. 

•  Reconhecer e selecionar o gênero de divulgação adequado ao contexto. 

•  Reconhecer as características do gênero.  

•  Reconhecer e utilizar mecanismos de progressão temática. 

•  Planejar e produzir o texto com a utilização de divulgação de pesquisa de acordo 
com sua estrutura e linguagem.    
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previa-

mente, usando fontes indicadas e abertas.

•  (EF67LP21)  Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, 
painéis, artigos de divulgação científica, verbetes de enciclopédia, podcasts 
científicos etc.

•  (EF67LP25)  Reconhecer e utilizar os critérios de organização tópica (do geral 
para o específico, do específico para o geral etc.), as marcas linguísticas dessa 
organização (marcadores de ordenação e enumeração, de explicação, definição 
e exemplificação, por exemplo) e os mecanismos de paráfrase, de maneira a 
organizar mais adequadamente a coesão e a progressão temática de seus textos.  
(Extraído de Mapas de Foco-  Instituto Reúna)

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo de atuação de práticas de estudo e 

pesquisa. Para desenvolvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero apresentação oral 
ao longo de cinco etapas interdependentes. Na primeira delas, a de contextualização do campo, do gênero e do tema, 
pretende-se promover o contato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados pela sequência de 
atividades, além de mobilizar seus conhecimentos prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de análise do gênero, por 
meio de um exemplar da apresentação oral, pretende-se conduzir uma investigação sobre o contexto de produção e 
circulação deste gênero e sobre sua forma composicional. Na etapa seguinte, de análise linguística/semiótica, são abor-
dadas especificidades linguísticas necessárias para produção de textos no gênero apresentação oral. Após isso, na 
etapa de produção textual, disponibiliza-se uma proposta para que os estudantes produzam um texto a partir dos co-
nhecimentos estudados nas etapas anteriores. Por fim, na etapa de análise de resultados e reescrita, são apresentadas 
tabelas analíticas por meio das quais o professor pode verificar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. A 
partir desses resultados, é possível realizar um processo direcionado de reescrita textual.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero discursivo: apresentação oral

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero apresentação oral. Traz 
sugestões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instrumen-
tos de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Expectativa de respostas para a sequência de atividades

Neste link o professor acessará a indicação de respostas esperadas para as atividades 
propostas no anexo 01.

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-1-ficha-lp-8o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero--apresentacxxaxxo-oral-2022-11-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-2-ficha-lp-8o-ano-fundamental-expectativa-de-respostas-gexxnero-apresentacxxaxxo-oral-2022-11-v01.pdf
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COMPONENTE 
CURRICULAR:
LÍNGUA 
PORTUGUESA 
9º ANO - ENSINO 
FUNDAMENTAL
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA  9o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF89LP16) Analisar a modalização realizada em textos noticiosos e argumentativos, por meio das modalidades 
apreciativas, viabilizadas por classes e estruturas gramaticais como adjetivos, locuções adjetivas, advérbios, 
locuções adverbiais, orações adjetivas e adverbiais, orações relativas restritivas e explicativas etc., de maneira a 
perceber a apreciação ideológica sobre os fatos noticiados ou as posições implícitas ou assumidas.

(EF09LP01) Analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais e desenvolver estratégias para 
reconhecê-las, a partir da verificação/avaliação do veículo, fonte, data e local da publicação, autoria, URL, da análise da 
formatação, da comparação de diferentes fontes, da consulta a sites de curadoria que atestam a fidedignidade do relato 
dos fatos e denunciam boatos etc.

(EF09LP03) Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, assumindo posição diante 
de tema polêmico, argumentando de acordo com a estrutura própria desse tipo de texto e utilizando diferentes 
tipos de argumentos – de autoridade, comprovação, exemplificação, princípio etc.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura

•  Forma de composição dos textos

•  Planejamento e produção de texto

•  Reconstrução das condições de produção e recepção de textos

•  Convenções de escrita

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Comparar o efeito de sentido de escolhas lexicais.

•  Reconhecer a estrutura e o efeito de sentido das orações adjetivas e adverbiais.

•  Comparar a estrutura e o efeito de sentido das orações restritivas e explicativas.

ARTIGO DE OPINIÃO:  
POLÍTICA E CATÁSTROFES
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•  Reconhecer o posicionamento ideológico de um texto jornalístico.

•  Inferir posicionamentos.

•  Comparar notícias publicadas em redes sociais.

•  Fazer curadoria de fontes e veículos de informação.

•  Reconhecer a veracidade do relato dos fatos.

•  Reconhecer o contexto de produção do texto e as características do gênero.

•  Posicionar-se diante de um tema.

•  Selecionar tipos de argumento para defender um ponto de vista.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF67LP02) Explorar o espaço reservado ao leitor nos jornais, revistas, im-

pressos e on-line, sites noticiosos etc., destacando notícias, fotorreportagens, 
entrevistas, charges, assuntos, temas, debates em foco, posicionando-se de 
maneira ética e respeitosa frente a esses textos e opiniões a eles relacionadas, e 
publicar notícias, notas jornalísticas, fotorreportagem de interesse geral nesses 
espaços do leitor.

•  (EF67LP04) Distinguir, em segmentos descontínuos de textos, fato da opinião 
enunciada em relação a esse mesmo fato

•  (EF08LP01) Identificar e comparar as várias editorias de jornais impressos e 
digitais e de sites noticiosos, de forma a refletir sobre os tipos de fato que são 
noticiados e comentados, as escolhas sobre o que noticiar e o que não noticiar e 
o destaque/enfoque dado e a fidedignidade da informação

•  (EF89LP30) Analisar a estrutura de hipertexto e hiperlinks em textos de di-
vulgação científica que circulam na web e proceder à remissão a conceitos e 
relações por meio de links.

•  (EF08LP03) Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção 
dado, a defesa de um ponto de vista, utilizando argumentos e contra-argumen-
tos e articuladores de coesão que marquem relações de oposição, contraste, 
exemplificação, ênfase.   
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Artigo de opinião

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero artigo de opinião. Traz 
sugestões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instru-
mentos de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Expectativa de respostas para a sequência de atividades

Acesse no link a indicação de respostas esperadas para as atividades.

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo jornalístico-midiático. Para de-
senvolvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero artigo de opinião ao longo de 
cinco etapas interdependentes.  Na primeira delas, a contextualização do campo, do gênero e do tema, pretende-se 
promover o contato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados pela sequência de atividades, além 
de mobilizar seus conhecimentos prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de análise do gênero, por meio de exem-
plares do artigo de opinião, pretende-se conduzir uma investigação sobre o contexto de produção e circulação 
deste gênero e sobre sua forma composicional. Na etapa seguinte, de análise linguística/semiótica, são abordadas 
especificidades linguísticas necessárias para produção de textos no gênero artigo de opinião. Após isso, na etapa 
de produção textual, disponibiliza-se uma proposta para que os estudantes produzam um texto a partir dos conhe-
cimentos estudados nas etapas anteriores. Por fim, na etapa de análise de resultados e reescrita, são apresentadas 
tabelas analíticas, construídas por meio dos conhecimentos estudados acerca da forma composicional do gênero, 
do tema estudado, de seus aspectos linguísticos e de habilidades de trabalho em grupo. Por meio dessas tabelas, 
o professor poderá verificar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. A partir desses resultados, é 
possível realizar um processo direcionado de reescrita textual. É importante salientar que todas as sugestões de 
atividades apresentadas por esta sequência devem ser adaptadas ao contexto de ensino em que serão aplicadas.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-1-ficha-lp-9o-ano-fundamental-sequexxxencia-de-atividade-gexxxenero-artigo-de-opiniaxxxao-2022-10-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-2-ficha-lp-9o-ano-fundamental-expectativa-de-respostas-gexxxenero-artigo-de-opiniaxxxao-2022-10-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
ARTÍSTICO-LITERÁRIO

LÍNGUA PORTUGUESA  9o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), crônicas visuais, minicontos, narrativas de aventura e de ficção 
científica, dentre outros, com temáticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais 
e recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos pretendidos, e, no caso de produção em grupo, ferramentas de 
escrita colaborativa.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura

•  Forma de composição dos textos

•  Planejamento e produção de texto

•  Reconstrução das condições de produção e recepção de textos

•  Convenções de escrita

•  Construção da textualidade

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Planejar o texto, levando em consideração as características do gênero, o recorte 

temático, o leitor pretendido, o suporte, o contexto de circulação e as especifici-
dades do texto literário.

•  Produzir o texto levando em consideração as características do gênero, o recorte 
temático, o leitor pretendido, o suporte, o contexto de circulação e as especifici-
dades do texto literário.

•  Revisar o texto produzido.

•  Reescrever e editar o texto produzido. 

CRÔNICA: HISTÓRIAS DO DIA A DIA
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O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo artístico-literário. Para desen-
volvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero crônica ao longo de quatro etapas 
interdependentes.  Na primeira delas, a contextualização do campo, do gênero e do tema, pretende-se promover o 
contato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados pela sequência de atividades, além de mobili-
zar seus conhecimentos prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de análise do gênero, por meio de exemplares de 
crônicas, pretende-se conduzir uma investigação sobre o contexto de produção e circulação deste gênero, sobre 
sua forma composicional e sobre aspectos de análise linguística/semiótica. Após isso, na etapa de produção textual, 
disponibiliza-se uma proposta para que os estudantes produzam um texto a partir dos conhecimentos estudados 
nas etapas anteriores. Por fim, na etapa de análise de resultados e reescrita, são apresentadas tabelas analíticas, 
construídas por meio dos conhecimentos estudados acerca da forma composicional do gênero, do tema estudado, 
de seus aspectos linguísticos e de habilidades de trabalho em grupo. Por meio dessas tabelas, o professor poderá 
verificar os resultados do trabalho realizado pelos estudantes. A partir desses resultados, é possível realizar um 
processo direcionado de reescrita textual.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Crônica

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero crônica. Traz sug-
estões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instrumentos 
de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Expectativa de respostas para a sequência de atividades

Acesse no link a indicação de respostas esperadas para as atividades.

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de 

suspense, mistério, terror, humor, narrativas de enigma, crônicas, histórias em 
quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de 
fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero 
pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando 
tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhec-
imentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os discur-
sos direto e indireto. 
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-1-ficha-lp-9o-ano-fundamental-sequexxxencia-de-atividade-gexxxenero-cronica-2022-10-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-2-ficha-lp-9o-ano-fundamental-expectativa-de-respostas-gexxxenero-croxxxenica-2022-10-v01.pdf
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
CAMPO DA VIDA PÚBLICA

LÍNGUA PORTUGUESA  9o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF89LP19) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas abertas, abaixo-assina-
dos e petições on-line (identificação dos signatários, explicitação da reivindicação feita, acompanhada ou não de 
uma breve apresentação da problemática e/ou de justificativas que visam sustentar a reivindicação) e a proposição, 
discussão e aprovação de propostas políticas ou de soluções para problemas de interesse público, apresentadas ou 
lidas nos canais digitais de participação, identificando suas marcas linguísticas, como forma de possibilitar a escrita 
ou subscrição consciente de abaixo-assinados e textos dessa natureza e poder se posicionar de forma crítica e 
fundamentada frente às propostas.

(EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos, os movimentos argumentativos utiliza-
dos (sustentação, refutação e negociação), avaliando a força dos argumentos utilizados.

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Compreensão em leitura

•  Forma de composição dos textos

•  Planejamento e produção de texto

•  Reconstrução das condições de produção e recepção de textos

•  Convenções de escrita

•  Relação entre contexto de produção e características composicionais e 
estilísticas dos gêneros

•  Movimentos argumentativos e força dos argumentos

•  Apreciação e réplica

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Comparar cartas abertas, abaixo-assinados e petições on-line, reconhecendo 

suas semelhanças e diferenças.

CARTA ABERTA:  
REIVINDICAÇÕES E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL



341

•  Reconhecer o contexto de produção dos textos de solicitação (função social, 
suporte, autor etc.).

•  Relacionar a função social do texto à sua forma composicional.

•  Analisar marcas linguísticas do gênero.

•  Identificar em textos argumentativos diferentes tipos de argumento.

•  Comparar tipos de argumento e justificar sua consistência na defesa de tese.

•  Reconhecer as características estruturais e de linguagem dos textos 
reivindicatórios e propositivos.

•  Avaliar a coerência e fundamentação dos tipos de argumentos apresentados em 
textos reivindicatórios e propositivos.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF67LP17) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organ-

ização das cartas de solicitação e de reclamação (datação, forma de início, 
apresentação contextualizada do pedido ou da reclamação, em geral, acom-
panhada de explicações, argumentos e/ou relatos do problema, fórmula de fi-
nalização mais ou menos cordata, dependendo do tipo de carta e subscrição) 
e algumas das marcas linguísticas relacionadas à argumentação, explicação 
ou relato de fatos, como forma de possibilitar a escrita fundamentada de 
cartas como essas ou de postagens em canais próprios de reclamações e 
solicitações em situações que envolvam questões relativas à escola, à comu-
nidade ou a algum dos seus membros.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo da vida pública. Para desenvolvê-las, 
esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir do gênero carta aberta ao longo de cinco etapas interde-
pendentes.  Na primeira delas, a contextualização do campo, do gênero e do tema, pretende-se promover o contato 
do estudante com os objetos de conhecimentos abordados pela sequência de atividades, além de mobilizar seus co-
nhecimentos prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de análise do gênero, por meio de exemplares de carta aberta, 
pretende-se conduzir uma investigação sobre o contexto de produção e circulação deste gênero e sobre sua forma 
composicional. Na etapa seguinte, de análise linguística/semiótica, são abordadas especificidades linguísticas neces-
sárias para produção de textos no gênero carta aberta. Após isso, na etapa de produção textual, disponibiliza-se uma 
proposta para que os estudantes produzam um texto a partir dos conhecimentos estudados nas etapas anteriores. 
Por fim, na etapa de análise de resultados e reescrita, são apresentadas tabelas analíticas, construídas por meio dos co-
nhecimentos estudados acerca da forma composicional do gênero, do tema estudado, de seus aspectos linguísticos 
e de habilidades de trabalho em grupo. Por meio dessas tabelas, o professor poderá verificar os resultados do trabalho 
realizado pelos estudantes. A partir desses resultados, é possível realizar um processo direcionado de reescrita textual.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero: Carta Aberta

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero carta aberta. Traz su-
gestões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instrumentos 
de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Expectativa de respostas para a sequência de atividades

Acesse no link a indicação de respostas esperadas para as atividades.

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-1-ficha-lp-9o-ano-fundamental-sequexxxencia-de-atividade-gexxxenero-carta-aberta-2022-10-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/10/anexo-2-ficha-lp-9o-ano-fundamental-expectativa-de-respostas-gexxxenero-carta-aberta-2022-10-v01.pdf
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CAMPO DE ATUAÇÃO:  
PRÁTICAS DE ESTUDO  
E PESQUISA  
E JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA  9o ANO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas e confiáveis.

(EF89LP26) Produzir resenhas, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o manejo adequado das vozes envolvidas 
(do resenhador, do autor da obra e, se for o caso, também dos autores citados na obra resenhada), por meio do uso de 
paráfrases, marcas do discurso reportado e citações.    

HABILIDADES FOCAIS RELACIONADAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO RELACIONADOS
•  Estratégia de leitura 

•  Pesquisa

•  Reconstrução das condições de produção e recepção de textos 

•  Forma de composição do texto

•  Planejamento de texto 

•  Produção de texto

•  Escrita autônoma

•  Convenções de escrita

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
•  Selecionar as ideias principais de um texto organizando-as em notas ou esque-

ma. Planejar o texto, reconhecendo os argumentos a serem utilizados. 

RESENHA: CORPO EM DESCOMPASSO
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•  Produzir o texto, reconhecendo as diferentes vozes (do resenhador e do autor da 
obra), fazendo uso das tipologias expositiva e argumentativa.  

•  Utilizar mecanismos de coesão, paráfrase e modalização epistêmica.

•  Analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase utilizados nos textos de 
divulgação do conhecimento.

•  Utilizar diferentes ferramentas de curadoria de informações.

•  Verificar a fidedignidade das fontes pesquisadas.

•  Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previamente.   
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

CONHECIMENTOS PRÉVIOS
•  (EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previa-

mente, usando fontes indicadas e abertas.

•  (EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o 
uso adequado de paráfrases e citações.

•  (EF67LP25) Reconhecer e utilizar os critérios de organização tópica (do geral 
para o específico, do específico para o geral etc.), as marcas linguísticas dessa 
organização (marcadores de ordenação e enumeração, de explicação, definição 
e exemplificação, por exemplo) e os mecanismos de paráfrase, de maneira a 
organizar mais adequadamente a coesão e a progressão temática de seus textos.  
(Extraído dos Mapas de Foco - Instituto Reúna)

O conjunto de habilidades priorizadas destacadas aqui estão situadas no campo de atuação de práticas de estudo 
e pesquisa e jornalístico-midiático. Para desenvolvê-las, esta sequência de atividades propõe um trabalho a partir 

do gênero resenha ao longo de cinco etapas interdependentes. Na primeira delas, a de contextualização do campo, 
do gênero e do tema, pretende-se promover o contato do estudante com os objetos de conhecimentos abordados 
pela sequência de atividades, além de mobilizar seus conhecimentos prévios sobre eles. Em seguida, na etapa de 
análise do gênero, por meio de um exemplar da resenha, pretende-se conduzir uma investigação sobre o contexto 
de produção e circulação deste gênero e sobre sua forma composicional. Na etapa seguinte, de análise linguística/
semiótica, são abordadas especificidades linguísticas necessárias para produção de textos no gênero resenha. 
Após isso, na etapa de produção textual, disponibiliza-se uma proposta para que os estudantes produzam um texto 
a partir dos conhecimentos estudados nas etapas anteriores. Por fim, na etapa de análise de resultados e reescrita, 
são apresentadas tabelas analíticas por meio das quais o professor pode verificar os resultados do trabalho realiza-
do pelos estudantes. A partir desses resultados, é possível realizar um processo direcionado de reescrita textual.É 
importante salientar que todas as sugestões de atividades apresentadas por esta sequência devem ser adaptadas 
ao contexto de ensino em que serão aplicadas.

COMENTÁRIOS PARA OS PROFESSORES

https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
https://www.institutoreuna.org.br/projeto/Mapas-de-Foco-BNCC
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Sequência de Atividades - Gênero discursivo: resenha

Conjunto de atividades organizadas em cinco etapas (descritas nos comentários para 
os professores), que propõem um trabalho centrado no gênero resenha. Traz sug-
estões de materiais para os estudantes e para os professores, incluindo instrumentos 
de apoio ao acompanhamento da aprendizagem.

Expectativa de respostas para a sequência de atividades

Neste link o professor acessará a indicação de respostas esperadas para as atividades 
propostas no anexo 01. 

https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-1-ficha-lp-9o-ano-fundamental-sequexxncia-de-atividade-gexxnero-resenha-2022-11-v01.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2022/11/anexo-2-ficha-lp-9o-ano-fundamental-expectativa-de-respostas-gexxnero-resenha-2022-11-v01.pdf

