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Olá, professores e professoras! 
 
É com imensa satisfação que a Secretaria da Educação, da Cultura e dos Esportes de Escada apresenta o documento de Reorganização Curricular da Educação Infantil, Anos 
Iniciais e Anos Finais, para serem seguidos a partir do Ano Letivo de 2021. 
 
A proposta de Reorganização Curricular aqui apresentada configura-se como uma referência para o planejamento dos professores nesse período de distanciamento, mas 
também no retorno às aulas presenciais.  
 
Com o anúncio da pandemia, a SEDUC/Escada, em consonância com a Secretaria de Educação e Esportes (SEE), obrigou-se a repensar as formas de ações pedagógicas para 
estudantes e professores durante o período do distanciamento social. 
 
Com vista a este novo desafio, a equipe técnica da SEDUC/Escada selecionou os objetos de conhecimento considerando sua relevância, pertinência e relação com outros a 
serem estudados em cada bimestre.  
 
Nos termos da orientação da Secretaria Estadual De Educação (SEE), salientamos que “a materialização de tais medidas recai, também, sobre a reformulação do calendário 
escolar; e, assim, sobre o redimensionamento da carga horária anual destinada ao desenvolvimento das aulas presenciais no tocante ao processo de ensino e aprendizagem 
dos saberes escolares, sendo possível a mesma ser complementada por atividades não presenciais, podendo também ser reordenada considerando a programação curricular 
de 2021”.  
 
Dessa forma, é necessário que professores reorganizem o seu planejamento anual, de modo que possam priorizar neste retorno a revisão do que foi trabalhado 
presencialmente no início do ano letivo, o que foi trabalhado nas atividades não presenciais, bem como dar continuidade ao planejado considerando a nova organização do 
currículo a partir das habilidades prioritárias para 2020. 
 
Para melhor alcance dos objetivos deste documento, sugerimos aos professores em seus planejamentos: a) Contemplar todas unidades temáticas/eixos constantes do 
Currículo escadense; b) Priorizar habilidades e objetos de conhecimento mais relevantes; c) Considerar a continuidade das aprendizagens no decorrer de todo processo de 
ensino; d) Observar os objetos de conhecimento e conteúdos relevantes para compreensão de situações do cotidiano. Além destes itens, outros podem ser levados em 
consideração para que seja garantido aos estudantes o acesso ao conhecimento e ao ensino, necessários a sua completa formação. 
 
Apresentado de forma resumida e didática, este documento se propõe como mais uma fonte de orientação pedagógica, a qualificar cada vez mais o ensino em nossas escolas.  
 
Tenham todos e todas um bom trabalho e esperamos que os frutos dessa grande mobilização teórica sejam capazes de produzir, na prática, a contínua evolução da educação 
em nosso município, tanto no campo quanto na cidade.  
 
Que Deus abençoe a todos nós! 
Escada, Novembro de 2020. 
Secretaria da Educação, da Cultura e dos Esportes de Escada-PE 
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HABILIDADES COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA DO 1º AO 5º ANO 
 

MATEMÁTICA 
Ano Bimestre Unidade 

Temática 
Conteúdo Objeto de Conhecimento Habilidades 

 
 
 

1º Ano 

 
 
 

ll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMEROS 

 

 
•Uso de 
números 
naturais como 
indicadores de 
quantidade; 
 
•Identificação e 
comparação de 
quantidades 
utilizando 
materiais 
diversos; 
 
•Correspondênc
ia um a um de 
elementos de 
duas coleções;  
 
•Contagem 
exata ou 
aproximada de 
coleções 
diferentes;  
 
 
•Utilização de 
diferentes 

 
Quantificação de elementos de 
uma coleção: estimativas, 
contagem um a um, pareamento 
ou outros agrupamentos e 
comparação 

 
(EF01MA02PE) Contar de maneira exata ou aproximada, 
utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros 
agrupamentos. 
 
(EF01MA03PE) Estimar e comparar quantidades de objetos de 
dois conjuntos (em torno de 20 elementos), por estimativa 
e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para indicar 
“tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”. 
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lV 

 

 

 

estratégias 
como 
pareamento e 
outros 
agrupamentos;  
Estimativa e 
comparação de 
quantidades. 

 
•Decomposição 
e composição 
de números por 
meios de 
adições;  
 
•Resolução de 
problemas. 

 
Composição e decomposição de 
números naturais 

 
(EF01MA07PE) Compor e decompor número de até duas ordens por 
meio de diferentes adições (por exemplo: 10=2+8 ou 2+8=10; 10=5+5 
ou 5+5=10, etc.), com o suporte de material manipulável, contribuindo 
para a compreensão de características do sistema de numeração 
decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo. 

  
ll 

 
GEOMETRIA 

 
•Reconhecimen
to da relação de 
figuras 
geométricas 
espaciais 
(cones, 
cilindros, 
esferas e blocos 
retangulares) a 
objetos do 
mundo físico;  
 
•Características 
de cilindro, 
esfera, cubo e 
bloco 
retangular;  
 

 
Figuras geométricas espaciais: 
reconhecimento e relações com 
objetos familiares do mundo 
físico 

 
(EF01MA13PE) Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, 
cilindros, esferas e blocos retangulares) a objetos familiares do mundo 
físico. 
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• Existência ou 
não de vértices 
em cubo, bloco 
retangular, 
cilindro e esfera. 
•Características 
das faces de 
cubo e bloco 
retangular; 
•Características 
do cubo e bloco 
retangular, 
semelhanças e 
diferenças entre 
eles;  
• Formas planas 
(quadrado, 
círculo e 
retângulo) nas 
faces de cubo e 
bloco retangular 
e bases do 
cilindro. 
 

  
 

lll 

 
PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA 

•Realização de 
pesquisa com 
até duas 
variáveis;  
•Organização 
de informações 
coletados por 
meio de 
representações 
pessoais. 

 
Coleta e organização de 
informações 
 
 

 
(EF01MA22PE) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis 
categóricas de seu interesse e universo de até 30 elementos, e 
organizar dados por meio de representações pessoais. 

  
 

lV 

 
ALGÉBRA 

•Identificação e 
reconhecimento 

 
Sequências recursivas: 

 
(EF01MA10PE) Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de 
um padrão (ou regularidade), os elementos ausentes em sequências 



6 
 

de 
regularidades 
em sequências 
de números, 
objetos ou 
figuras;  
•Explicitação de 
elementos 
ausentes em 
sequências de 
números, 
objetos ou 
figuras;  
•  Análise 
de um padrão 
em uma 
sequência 
recursiva de 
números 
naturais;  
•Investigação e 
justificativa de 
padrão de 
elementos 
numa sequência 
recursiva com 
objetos. 

observação de regras usadas 
utilizadas em seriações 
numéricas 
(mais 1, mais 2, menos 1, menos 
2, por exemplo) 

recursivas de números naturais, objetos ou figuras. 

 
2° Ano 

 
 
 

lV 

 
NÚMEROS 

•Resolução e 
elaboração de 
problemas 
envolvendo 
dobro, metade, 
triplo e terça 
parte de um 
número;  
•Resolução de 

 
Problemas envolvendo 
significados de dobro, metade, 
triplo e terça parte 

 
(EF02MA08PE) Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, 
metade, triplo e terça parte, com o suporte de imagens ou material 
manipulável, utilizando estratégias pessoais. 
 
(EF02MAXPE) Resolver problemas em linguagem verbal, envolvendo as 
ideias de repartir uma coleção em partes iguais e de determinar 
quantas vezes uma quantidade cabe em outra. 
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problemas em 
linguagem 
verbal, 
envolvendo a 
ideia de repartir 
uma coleção em 
partes iguais;  
•Determinação 
da quantidade 
de vezes uma 
quantidade  
cabe em outra; 
  
• Dobro como 
duas vezes uma 
quantidade e 
triplo como três 
vezes uma 
quantidade;  
 
• Conceito de 
metade como 
resultado da 
divisão em duas 
partes iguais;  
 
• Conceito de 
terça parte 
como resultado 
da divisão em 
três partes 
iguais. 

  
ll 

 
GEOMETRIA 

•Esboço e/ou 
descrição de 
roteiros;  

 

 
Esboço de roteiros e de plantas 
simples 

 
(EF02MA13PE) Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes 
familiares, assinalando entradas, saídas e alguns pontos de referência. 
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•Observação e 
representação 
de caminhos e 
plantas simples; 
  
•Identificação 
da localização 
de pessoas e/ou 
objetos em 
plantas simples, 
utilizando um 
ponto de 
referência. 

 
3° Ano 

 
 
 

ll 

 
 
 

NÚMEROS 

•Construção de 
fatos básicos da 
adição, 
subtração e 
multiplicação;  
 
• Cálculo mental 
e escrito;  
 
•Reconhecimen
to da 
regularidade na 
multiplicação;  
 
•Identificação 
que a ordem dos 
fatores não 
altera o 
produto. 

 
Construção de fatos 
fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação 

 
(EF03MA03PE) Construir e utilizar fatos básicos da adição, subtração e 
da multiplicação (utilizando diversas estratégias de cálculos: 
composição e decomposição por meio de adições e multiplicações, 
procedimentos de contagem, diversas formas de representação, 
inclusive com sinais de adição, multiplicação e igualdade) para o cálculo 
mental ou escrito. 

  
 

ll 

 
 
 

GEOMETRIA 

•Reconhecimen
to de figuras 
geométricas 
planas 

 
Figuras geométricas planas 
(triângulo, quadrado, retângulo, 
trapézio e paralelogramo): 

 
(EF03MA15PE) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, 
quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em relação a seus 
lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices. 
 



9 
 

(triângulo, 
retângulo, 
trapézio e 
paralelogramo);  
 
• Classificação e 
comparação de 
figuras 
geométricas 
planas 
(triângulo, 
retângulo, 
trapézio e 
paralelogramo) 
em relação a 
seus lados 
(quantidade, 
posições 
relativas e 
comprimento) e 
vértices. 
 
•Comparação 
de áreas de 
figuras planas 
por 
superposição. 

reconhecimento e análise de 
características 

(EF03MAXPE) Compor e decompor figuras, a partir das figuras planas 
(triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo). 

  
lV 

 
 

•Congruência 
de figuras 
geométricas 
planas por 
sobreposição e 
desenhos em 
malhas 
quadriculadas 
ou triangulares 

 
Congruência de figuras 
geométricas planas 

 
(EF03MA16PE) Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição 
e desenhos em malhas quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso 
de tecnologias digitais, apresentadas em diferentes disposições. 
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como suporte 
de tecnologias 
digitais;  
 
• Apresentação 
de figuras 
planas em 
diferentes 
disposições. 

  
 
 

l 

 
 

GRANDEZAS E 
MEDIDAS 

 
•Identificação e 
diferenciação de 
unidades de 
medidas 
padronizadas ou 
não 
padronizadas;  
 
•Compreensão 
de que o 
resultado de 
uma medida 
depende da 
unidade de 
medida 
utilizada;  
 
•Escolha da 
unidade de 
medida e do 
instrumento 
mais adequado 
para 
determinada 
medição;  
 

 
 
Significado de medida e de 
unidade de medida 

 
(EF03MA17PE) Reconhecer que o resultado de uma medida depende 
da unidade de medida utilizada. 
 
(EF03MA18PE) Escolher a unidade de medida (metro, centímetro e 
milímetro; hora, minuto e segundo; litro e mililitro) e o instrumento 
mais apropriado para medições de comprimento (régua e fita métrica), 
tempo (relógio e calendário) e capacidade (recipiente graduado). 



11 
 

•Estabelecimen
to da relação 
entre unidades 
de medida de 
uma mesma 
grandeza;  
 
• Formas de 
medição do 
tempo, do 
comprimento e 
da capacidade;  
 
• Aplicação das 
unidades de 
medidas para 
expressar 
grandezas de 
comprimento, 
massa e 
capacidade. 

  
 

l 

  
•Estimativa, 
comparação e 
registro de 
medidas de 
capacidade e 
massa não 
padronizadas e 
padronizadas 
mais usuais; 
 
• Leitura de 
rótulos e 
embalagens. 

 
Medidas de capacidade e de 
massa (unidades não 
convencionais e convencionais): 
registro, estimativas e 
comparações 

 
(EF03MA20PE) 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. 
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ll 

  
•Comparação 
de áreas de 
figuras planas 
por 
superposição. 

 
Comparação de áreas por 
superposição. 

 
(EF03MA21PE) Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de 
faces de objetos, de figuras planas ou de desenhos. 

  
 

lll 

 
PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA 

 
•Identificação e 
registro de 
resultados 
possíveis em um 
evento aleatório 
do cotidiano;  
 
•Estimativa de 
um evento 
aleatório 
acontecer, 
utilizando 
termos como, 
maiores, 
menores e 
iguais chances 
de ocorrer; 
 
•Elaboração de 
uma listagem 
para verificação 
de qual será o 
evento mais 
provável de 
ocorrer;  
 
•Espaço 
amostral de 
experimentos 

 
Análise da ideia de acaso em 
situações do cotidiano: espaço 
amostral 

 
(EF03MA25PE) Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os 
resultados possíveis (analisar e registrar o que pode ocorrer em um 
evento sobre o qual se conhecem possíveis resultados, mas não se têm 
certeza sobre quais resultados podem acontecer, nem a ordem desses 
acontecimentos), estimando os que têm maiores ou menores chances 
de ocorrência. 
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aleatórios;  
 
•Análise e 
registro dos 
resultados 
possíveis. 

  
 

lV 

  
•Realização de 
pesquisa com 
variáveis 
categóricas, 
coleta de dados 
em tabelas e 
construção de 
gráficos de 
colunas para 
representá-los. 

 
Coleta, classificação e 
representação de dados 
referentes a variáveis 
categóricas, por meio de tabelas 
e gráficos 

 
(EF03MA28PE) 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. 

  
 

lll 

 
 

ALGÉBRA 

 
•Identificação 
de 
regularidades 
em sequências 
numéricas 
ordenadas;  
 
•  Descrição 
de regras ou 
padrões de 
formação de 
sequências 
numéricas;  
 
•Reconhecimen
to de padrões 
em sequências 
numéricas 

 
Identificação e descrição de 
regularidades em sequências 
numéricas recursivas 

 
(EF03MA10PE) 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 (por 
exemplo, 3, 13, 23, 33... – adição sucessiva de 10; ou 91, 85, 79, 73... – 
subtração sucessiva de 6). 
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paraencontrar 
elementos 
faltantes ou 
seguintes ou 
sucessivos;  
 
• Utilização das 
propriedades 
comutativa e 
associativa da 
adição. 

 
4° Ano 

 
l 

 
NÚMEROS 

 
•Leitura e 
escrita de 
números 
naturais (até 
ordem de 
dezenas de 
milhar);  
 
•Ordenação 
crescente e 
decrescente 
com números 
naturais (até a 
ordem de 
dezenas de 
milhar);  
 
•Comparação 
de números 
naturais de até 
cinco ordens na 
reta numerada;  
 
•Identificação 

 
Sistema de numeração decimal: 
leitura, escrita, comparação e 
ordenação de 
números naturais de até cinco 
ordens 

 
(EF04MA01ES) Ler, escrever, ordenar e comparar números naturais até 
a ordem de dezenas de milhar com a compreensão das principais 
características do sistema de numeração decimal. 
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do valor 
posicional dos 
algarismos de 
números 
naturais até a 
ordem de 
dezenas de 
milhar;  
 
•Localização de 
números de até 
5 ordens na reta 
numérica;  
 
• Identificação e 
discussão das 
regularidades 
na reta 
numérica;  
 
•Representação 
e determinação 
de intervalos de 
pontos na reta 
numerada. 

 

 
 

 

 
 

 
l 

 

  
Representação 
de números 
naturais (de até 
cinco 
algarismos) no 
quadro valor de 
lugar;  
 
• Composição e 
decomposição 

 
Composição e decomposição de 
um número natural de até cinco 
ordens, por meio de 
adições e multiplicações por 
potências de 10 

 
(EF04MA02PE) 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 estratégias de cálculo (por exemplo, 
3256=3x1000+2x100+5x10+6). 
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de um número 
de até cinco 
algarismos por 
meio de adições 
e multiplicações 
por potências 
de 10;  
 
•Composição e 
decomposição 
de números 
naturais de até 
cinco algarismos 
a partir de 
agrupamentos e 
trocas de 
ordens; 
 
•Uso e função 
do zero. 

  
 

lV 

  
•Relação entre 
representações 
de frações e de 
números na 
forma decimal;  
 
•Leitura e 
escrita de 
números na 
forma decimal; 
 
•Relação entre 
décimos e 
centésimos em 
contextos do 

 
Números racionais: frações 
unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 
1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) 

 
(EF04MA09PE) 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, utilizando a reta numérica como recurso, entre outros. 
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sistema 
monetário 
brasileiro;  
 
•Resolução de 
problemas 
relacionados à 
transformação 
de números 
decimais em 
frações 
decimais e vice-
versa. 

  
l 

 
ALGÉBRA 

 
•Compreensão 
da ideia de 
múltiplos de um 
número natural;  

 
  •Identificação e 
descrição de 
regularidades e 
regras na 
formação de 
sequências 
numéricas 
compostas por 
múltiplos de um 
número natural;  

 
•Resolução de 
situações- 
problemas 
envolvendo 
relações 
numéricas 

 
Sequência numérica recursiva 
formada por múltiplos de um 
número natural 

 
(EF04MA11PE) Identificar regularidades em sequências numéricas 
compostas por múltiplos de um número natural. 
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multiplicativas, 
empregando 
diversas 
estratégias de 
cálculo pessoal 
e convencional. 

  
 

ll 

  
•Investigação 
para o 
reconhecimento 
da existência de 
grupos de 
números 
naturais cujas 
divisões 
resultam em 
restos iguais;  
 
•Resolução de 
situações- 
problemas que 
envolvem 
divisões;  
 
•Identificação 
de padrões e 
regularidades 
em restos das 
divisões de um 
número natural 
por outro 
número natural; 
 
•Identificação 
de relações 
entre os 

 
Sequência numérica recursiva 
formada por números que 
deixam o mesmo resto ao ser 
divididos por um mesmo 
número natural diferente de 
zero 

 
(EF04MA12PE) Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos 
de números naturais para os quais as divisões por um determinado 
número resultam em restos iguais, identificando regularidades. 
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múltiplos de um 
número natural 
e os restos das 
divisões por ele. 

  
lll 

 
GEOMETRIA 

 
•Reconhecimen
to de ângulos 
retos e de 
ângulos não 
retos em figuras 
poligonais com 
o uso de 
dobraduras, 
esquadros ou 
softwares de 
geometria;  
 
•Associação de 
ângulo a giro ou 
mudança de 
direção;  
 
•Classificação 
de polígonos 
quanto à 
quantidade de 
lados e ângulos;  
 
•Reconhecimen
to de 
semelhanças e 
diferenças entre 
os quadriláteros 
(paralelogramo, 
retângulo, 
quadrado, 

 
Ângulos retos e não retos: 
uso de dobraduras, esquadros e 
softwares 

 
(EF04MA18PE) Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras 
poligonais com o uso de dobraduras, esquadros ou softwares de 
geometria, inclusive, associando ângulo a giro ou mudança de direção. 
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losango e 
trapézio);  
 
•Identificação 
de triângulos e 
quadriláteros a 
partir da 
composição e 
decomposição 
das peças do 
Tangram;  
 
•Identificação 
de polígonos e 
não polígonos 
através de suas 
características. 

  
 

lV 

  
•Identificação 
de eixos de 
simetria de uma 
figura;  
 
•Reconhecimen
to de simetria 
de reflexão em 
figuras e em 
pares de figuras 
geométricas 
planas;  

 
• Utilização da 
simetria de 
reflexão na 
construção de 
figuras 

 
Simetria de reflexão 

 
(EF04MA19PE) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares 
de figuras geométricas planas e utilizá-la na construção de figuras 
congruentes, com o uso de malhas quadriculadas e de softwares de 
geometria. 
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congruentes;  
 
•Percepção 
visual na 
construção de 
figuras 
simétricas;  
 
•Característica 
da simetria e do 
eixo de simetria 
de figuras 
geométricas;  
 
•Reconhecimen
to de figuras 
planas 
simétricas e 
seus eixos de 
simetria;  
 
• Imagens de 
figuras 
simétricas e 
seus eixos de 
simetria;  
 
•Reconhecimen
to de figuras que 
admitem e não 
admitem eixos 
de simetria, 
identificando os 
seus eixos;  
 
•Construção de 
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figuras 
congruentes. 

  
 

l 

 
GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

 
•Compreensão 
da ideia de área;  
 
•Medição, 
comparação e 
estimativa de 
área e 
perímetro de 
figuras planas;  
 
•Reconhecer 
que duas figuras 
com formatos 
(perímetros) 
diferentes 
podem ter a 
mesma medida 
de área;  
 
•Desenvolvime
nto da 
compreensão 
do conceito de 
área;  
 
•Resolução de 
problemas 
utilizando 
unidades de 
medidas usuais;  
 
• Exploração do 
conceito de área 

 
Áreas de figuras construídas em 
malhas quadriculadas 

 
(EF04MA21PE) Medir, comparar e estimar área de figuras planas 
(incluindo seu perímetro) desenhadas em malha quadriculada, pela 
contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinhos, 
reconhecendo que duas figuras com formatos (perímetro) diferentes 
podem ter a mesma medida de área. 
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utilizando 
diferentes 
estratégias;  
 
•Área em malha 
quadriculada 
com metade dos 
quadradinhos;  
 
•Exploração de 
diferentes 
figuras planas 
comparando as 
medidas de 
superfície;  
 
•Calculo da área 
utilizando 
medidas 
padronizadas;  
 
• Estimar a área 
de um ambiente 
real. 

  
 

ll 

  
•Leitura e 
registro de 
medidas e 
intervalos de 
tempo;  
 
• Relações entre 
unidades de 
medida de 
tempo;  
 

 
Medidas de tempo: leitura de 
horas em relógios digitais e 
analógicos, duração de eventos 
e relações entre unidades de 
medida de tempo 

 
(EF04MA22PE) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, 
minutos e segundos em situações relacionadas ao seu cotidiano, como 
informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e 
sua duração. 
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• Estratégia de 
transformação 
de medidas de 
tempo;  
 
•Reconhecimen
to de diferentes 
frações para 
compor 
medidas de 
tempo. 

  
 
 
 
 

lll 

  
•Identificação, 
reconhecimento 
e comparação 
de medidas de 
temperatura;  
 
• Registro de 
temperaturas 
máxima e 
mínima diárias 
em locais do 
cotidiano;  
 
•Elaboração de 
gráficos e 
tabelas para 
representação 
das variações 
diárias da 
temperatura de 
sua região. 
 
•Realização de 
pesquisa com 

 
Medidas de temperatura em 
grau Celsius: construção de 
gráficos para indicar a variação 
da temperatura (mínima e 
máxima) medida em um dado 
dia ou em uma semana 

 
(EF04MA23PE) Reconhecer temperatura como grandeza e o grau 
Celsius como unidade de medida a ela associada e utilizá-lo em 
comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil ou no 
exterior ou, ainda, em discussões que envolvam problemas 
relacionados ao aquecimento global. 
 
(EF04MA24PE) Registrar as temperaturas máxima e mínima diárias em 
locais do seu cotidiano e elaborar gráficos de colunas com as variações 
diárias da temperatura, utilizando, inclusive, malhas quadriculadas, 
planilhas eletrônicas, entre outros. 
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variáveis 
categóricas e 
numéricas;  
 
•Organização, 
coleta e 
representação 
dos dados de 
uma pesquisa 
por meio de 
tabelas e 
gráficos de 
colunas simples 
ou agrupadas. 
 

  
l 

 
PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA 

 
•Identificar, 
entre eventos 
aleatórios, 
aqueles que têm 
mais chance de 
ocorrer;  
 
•Reconhecimen
to de 
características 
de resultados 
mais prováveis; 
 
•Introdução da 
noção de 
aleatoriedade, 
através da 
análise de 
possibilidades 
de ocorrência 

 
Análise de chances de eventos 
aleatórios 

 
(EF04MA26PE) Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles 
que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo características de 
resultados mais prováveis, sem utilizar frações. 
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em eventos 
aleatórios. 

 
 

 
 

lll 

 
 
 

 
 
 
 

lll 

 
 

 
•Realização de 
pesquisa com 
variáveis 
categóricas e 
numéricas;  
 
•Organização, 
coleta e 
representação 
dos dados de 
uma pesquisa 
por meio de 
tabelas e 
gráficos de 
colunas simples 
ou agrupadas. 

 
Diferenciação entre variáveis 
categóricas e variáveis 
numéricas 
 
 
Coleta, classificação e 
representação de dados de 
pesquisa realizada 
 

 
 
 
(EF04MA28PE) 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. 

 
 
 

5°Ano 
 
 

 
 

 
l 

 
 
 

NÚMEROS 

 
•Leitura, escrita e 
ordenação de 
números racionais 
na forma decimal;  
 
•Compreensão 
das principais 
características do 
sistema de 
numeração 
decimal;  
 
•Composição e 
decomposição dos 
números racionais 
na forma decimal;  

 
Números racionais expressos na 
forma decimal e sua 
representação na reta numérica 
 

 
(EF05MA02PE) 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, o sistema monetário, reta numérica, entre outros. 
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•Localização de 
números racionais 
em forma decimal 
na reta numérica;  
 
•Composição e 
decomposição de 
números de até 
seis algarismos, 
reconhecendo seu 
valor posicional; 
 
•Compreensão de 
que há diversas 
representações 
para uma mesma 
quantidade; 
 
•Compreensão 
que todo número 
decimal pode ser 
representado na 
reta numerada;  
 
•Resolução de 
problemas 
envolvendo o 
sistema 
monetário 
brasileiro. 
 
•Compreensão 
das propriedades 
da igualdade;  
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•Investigação e 
construção da 
noção de 
equivalência em 
situações de 
adições e 
subtrações, 
multiplicações e 
divisões;  
 
• Utilização de 
informações 
existentes em 
problemas para 
descobrir um valor 
desconhecido em 
uma igualdade. 

  
 

ll 

  
•Identificação e 
representação 
de frações, 
associando-as à 
ideia de uma 
divisão ou parte 
de um todo;  
 
•Localização de 
frações na reta 
numérica;  
 
•Frações 
maiores e 
menores que a 
unidade 
representada; 
 

 
Representação fracionária dos 
números racionais: 
reconhecimento, significados, 
leitura e representação na reta 
numérica 

 
(EF05MA03PE) 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 e outros materiais 
concretos como recurso. 
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•Representação 
fracionária e 
decimal da 
fração na reta 
numérica. 

  
 

lV 

  
•Resolução e 
elaboração de 
problemas 
simples de 
contagem por 
meio de 
diagramas de 
árvore, por 
tabelas e pelo 
princípio 
multiplicativo;  
 
•Compreensão 
das formas de 
resolução de 
problemas 
envolvendo 
contagem;  
 
•Desenvolvime
nto de 
estratégias para 
listagem e 
ordenação de 
todas as 
possibilidades 
de resposta de 
um problema de 
contagem. 

 
Problemas de contagem do tipo: 
“Se cada objeto de uma coleção 
A for combinado (associado) 
com todos os elementos de uma 
coleção B, quantos 
agrupamentos desse tipo 
podem ser formados?” 

 
(EF05MA09PE) Resolver e elaborar problemas simples de contagem 
envolvendo o princípio multiplicativo, como a determinação do 
número de agrupamentos possíveis ao se combinar (associar) cada 
elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, 
por meio de diagramas de árvore ou por tabelas (por exemplo, de 
quantas formas diferentes uma pessoa pode se vestir se ela possui 4 
calças e 5 blusas?). 
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lll 

 
 

ALGÉBRA 

 
•Resolução de 
problemas que 
envolvam 
variação de 
proporcionalida
de direta entre 
duas grandezas;  
 
• Utilização de 
escalas para 
redução ou 
ampliação de 
objetos, mapas, 
entre outros;  
 
•Compreensão 
do conceito de 
proporcionalida
de direta;  
 
• Aplicação do 
conceito de 
proporcionalida
de direta para 
resolver 
problemas 
diversos. 

 
Grandezas diretamente 
proporcionais 

 
(EF05MA12PE) Resolver problemas que envolvam variação de 
proporcionalidade direta entre duas grandezas, para associar a 
quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de 
ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre 
outros. 

  
 

lV 

  
•Resolução de 
problemas 
envolvendo a 
partilha de uma 
quantidade em 
partes iguais e 
desiguais;  

 
Problemas envolvendo a 
partição de um todo em duas 
partes proporcionais 

 
(EF05MA13PE) Resolver problemas envolvendo a partilha de uma 
quantidade em duas partes desiguais, tais como dividir uma 
quantidade em duas partes, de modo que uma seja o dobro da outra, 
com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o todo. 
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•Compreensão 
da ideia de 
razão entre as 
partes de uma 
partilha e delas 
com o todo;  
 
•Compreensão 
da ideia de 
divisão em duas 
partes 
proporcionais 
em que uma 
delas é igual ao 
dobro da outra;  
 
• Utilizar a ideia 
de divisão 
proporcional 
para resolver 
problemas. 

  
lll 

 
GEOMETRIA 

 
•Reconhecimen
to de ângulo de 
um quarto de 
volta, de meia 
volta e de uma 
volta;  
 
•Classificação, 
nomeação e 
comparação de 
polígonos 
considerando 
lados, vértices e 

 
Figuras geométricas planas: 
características, representações 
e ângulos 

 
(EF05MAXPE) Reconhecer ângulo de um quarto de volta, de meia volta 
e de uma volta. 
 
(EF05MA17PE) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, 
considerando lados, vértices e ângulos e desenhá-los, utilizando 
material de desenho ou tecnologias digitais. 
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ângulos; 
 
•Introdução ao 
conceito de 
polígonos na 
perspectiva de 
composições de 
mosaicos 
regulares;  
 
•Distinção de 
polígonos 
regulares de não 
regulares;  
 
•Características 
de polígonos 
regulares;  
 
•Reconhecimen
to do triângulo 
como um 
polígono de 3 
lados cujas 
medidas 
implicamclassifi
cações 
diferentes, 
sinalizando seus 
elementos 
principais. 

  
 
 

lV 

  
•Reconhecimen
to da 
congruência de 
ângulos;  

 
Ampliação e redução de figuras 
poligonais em malhas 
quadriculadas: reconhecimento 
da congruência dos ângulos e da 

 
(EF05MA18PE) Reconhecer a congruência dos ângulos e a 
proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras 
poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas 
quadriculadas e usando tecnologias digitais. 
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•Ampliação e 
redução de 
figuras 
poligonais em 
malhas 
quadriculadas;  
 
•Introdução do 
conceito de 
ângulo; 
 
•Construção de 
ângulos a partir 
de comparações 
com relação ao 
ângulo reto. 

proporcionalidade dos lados 
correspondentes 

  
 

lll 

 
 

GRANDEZAS E 
MEDIDAS 

 
•Reconhecimen
to de volume 
como espaço 
ocupado por um 
objeto;  
 
•Medição de 
volumes por 
meio de 
empilhamento 
de cubos;  
 
• Relações entre 
capacidade e 
volume;  
 
•Resolução de 
problemas 

 
 
Noção de volume 

 
(EF05MA21PE) Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos 
geométricos e medir volumes por meio de empilhamento de cubos, 
utilizando, preferencialmente, objetos concretos, como por exemplo o 
material dourado. 
 
(EFO5MAXPE) Compreender o significado de um metro quadrado e de 
um centímetro quadrado para comparar áreas e as relações entre 
centímetro cúbico, decímetro cúbico e metro cúbico com o litro. 
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envolvendo 
relações entre 
medidas de 
capacidade 
(litro) e volume 
(decímetro 
cúbico). 

 


