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DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 29 – 2020 
Homologa a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com os dispositivos 

jurídicos:  

 

- Constituição Federal; 

- Lei nº 9.394/96; 

- Decreto nº 5.154/2004; 

- Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014); 

- Resolução nº 04/2010 - CNE/CEB; 

- Resolução nº 02/2017 - CNE/CP; 

- Deliberação CEE nº 373/2019 

DELIBERA 
 

Artigo 1º - Fica instituído, por meio da presente Deliberação, Orientação Curricular da Rede  Municipal  de Paraíba do Sul – RJ,  definindo 

princípios e referências curriculares para as instituições de Educação Básica que integram a rede.  

 



Artigo 2º - Compreende-se currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações 

sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as 

identidades dos educandos, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

 
Artigo 3º - Os currículos escolares devem possibilitar aos alunos: 

 

I. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a 

realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; 

II. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 

imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas; 

III. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da 

produção artístico-cultural; 

IV. Utilizar diferentes linguagens verbal, corporal, visual, sonora e digital; bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 

científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, idéias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem 

ao entendimento mútuo; 

V. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 

relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade; 

VI. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões 

comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 

global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta; 



VII. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas 

emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas; 

VIII. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos 

direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades; 

IX. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Artigo 4º - Orientação Curricular da Rede Municipal de Paraíba do Sul – RJ deverá ser revisado em um prazo de 02 (dois) anos. 

Artigo 5º - Caberá ao Conselho Municipal de Educação, no âmbito de suas competências, resolver as questões suscitadas pela presente norma. 

Artigo 6º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
                                                                                                     CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 

 
A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 08 de dezembro de 2020. 
 
 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 
Presidente do CME 

 
 

Sabrina de Carvalho Soares Albino                                             Neila Moreira dos Santos Bouzada 
 
 

Carlos Eduardo Magdalena Pereira                                                     Vinicio Dantas Vicentini 
   
                                                       Rafael Bahia Lima   



 

Palavra da Secretária  

Nos últimos anos em todo o nosso território brasileiro, iniciou uma intensa mobilização que contou com a participação de diversas entidades 

representativas dos diferentes segmentos da Educação Básica nas esferas federal, estadual e municipal, das universidades, escolas, instituições do 

terceiro setor, professores e especialistas em educação (brasileiros e estrangeiros) para uma análise minuciosa do que seria considerado 

fundamental como direitos de aprendizagens de todos os estudantes brasileiros. Após um longo processo democrático de construção e discussão, 

consultas públicas e contribuição de professores de todas as regiões do Brasil , foi homologada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Sua elaboração está amparada legalmente no Artigo 210 da Constituição de 1988, no Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 1996 e ainda, no Plano Nacional de Educação (PNE) Lei 13005 de 2014. 

Assim, a BNCC é um documento de caráter normativo cujo objetivo é garantir a qualidade da educação no País estabelecendo um patamar de 

aprendizagem e desenvolvimento a que todos os alunos têm direito.  Desta forma ela vem subsidiar e orientar a construção de currículos 

regionais, trazendo o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, permitindo que a partir dela, sejam acrescidos especificidades de relevância local e regional.  

A rede municipal de ensino de Paraíba do Sul participou de cada etapa da elaboração da BNCC, foram enviadas sugestões para a construção das 

versões preliminares, contribuições nas consultas públicas e foi acompanhado todo processo até a homologação do documento final. 

A partir do documento final norteador da Base, a rede iniciou um processo de discussão e apropriação do documento participando do Dia D da 

BNCC nas unidades escolares, assim como foram promovidos palestras e encontros integrando a rede.  

Para a elaboração da orientação curricular do município,tendo como ponto de partida a BNCC, foram promovidos diversos encontros e grupos de 

estudo envolvendo coordenadores, diretores, pedagogos e professores de todas as etapas e modalidades .  Após a construção coletiva partindo de 

discussões em grupos de estudo, por área do conhecimento, ano de escolaridade, a versão preliminar foi apresentada a todos os professores da 

rede municipal que participaram da Consulta Pública para que os últimos apontamentos pudessem fundamentar a construção deste documento. 

O presente documento é fruto de um processo de debate sério, ético e responsável com diferentes atores do campo educacional da rede municipal 

tendo como princípio as metas e objetivos trazidos pela BNCC, sem desconsiderar a história local e as especificidades de nossa cidade e  de 

nossa região. Seu objetivo é ser instrumento de gestão pedagógica para que numa perspectiva inclusiva, de aprender e de se desenvolver, possa 

garantir a qualidade e a equidade do ensino de todos os estudantes da rede municipal de Paraíba do Sul.     

   Neila Moreira dos Santos Bouzada 



 

Composição do Grupo de profissionais responsáveis pelo estudo por ano de escolaridade dos anos iniciais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Infantil 

Creche 

Luciana Fernandes Saar 

Ana Cristina da Costa Freitas  

Pré escolar 

Dulcineia Rodrigues Afonso 

Roberta Silva Barros Elmôr 

Paula Braga de Mello  

1º ano de escolaridade 

Vera Lúcia Souza de Oliveira 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira  

Maria Estela da Silva Almeida Cerqueira  

2º ano de escolaridade 

Vilma Vicente da Silva Honorato 

Gilmara de Araujo  

Patrícia Ramos Salles 

 

 

3º ano de escolaridade 

Tânia Terezinha Canedo de Andrade 

Diovana Aparecida de oliveira Borges 

Sandreia Gonçalves Leal  

Priscila Mello dos Reis 

 

4º ano de escolaridade 

Jussara Vitorelli da Silva Oliveira 

Ana Maria Nascimento Santos de Oliveira 

Felisete das Graças Siqueira Martins 

 

5º ano de escolaridade 

Jane Aparecida Silva da Neiva Gonçalves 

Marlene Mendes de Castro Santos  

Márcia Rivello da Costa Guimarães  

 



Composição do Grupo de profissionais responsáveis pelo estudo por Componente Curricular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

Walmir Fernandes Pereira 

 

Matemática 

Roberto Carlos de Souza Silva  

 

História 

Djanira Mendonça Ferreira de Oliveira 

Robison Zacharias Guimarães 

 

Geografia 

Cláudia de Jesus Lacerda Rodrigues  

Sabrina de Carvalho Soares Albino 

 

Ciências 

Cristyani Mendes de Sousa 

 

Inglês 

Tania Mara Lourenço 

 

Educação física 

Andreia Pereira Batista 

Denis Pereira Mendes 

 

Artes 

Alliana de Pádua Daud 

 



 

 

Introdução 

Resolução CNE/CP Nº 02, 22 de dezembro de 2017, que institui e orienta a implantação da BNCC, determina aos estados e municípios 

brasileiros que revejam seus currículos a luz do documento BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Assim, inicia-se o movimento de 

construção do documento no município de Paraíba do Sul, tendo como início do processo de construção com discussões nas unidades escolares, 

mobilização nacional (Dia D), mobilização municipal, reuniões com professores, encontros para realinhamento, consulta pública e assembléia 

final. A equipe técnica - pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do Sul, em parceria com SEEDUC-RJ, participou de 

encontros formativos para implementação da base no município, (BNCC DOC-RJ Em Ação); foi dado início ao processo de capacitação dos 

docentes, da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, para elaboração e desenvolvimento do planejamento de acordo com a BNCC. 

A proposta é ampliar olhares e discussões acerca do fazer pedagógico, em todo o seu percurso desde o pensar a habilidade a ser desenvolvida até 

a avaliação da aprendizagem considerando a realidade do aluno. Para isto, o presente documento se faz na construção coletiva, dialogando com 

os docentes a fim de enriquecer e auxiliar as práticas incidindo em melhoras nos processos de formação dos alunos. 

Realidade Educacional do Município de Paraíba do Sul  

O município de Paraíba do Sul possui 29 (vinte e nove) unidades escolares, sendo 09 (nove) creches, 11 (onze) escolas com Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I e 08 (oito) unidades com Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II. Quanto a localização, 06 (seis) escolas 

situam-se na zona rural. Ao todo, a rede municipal de Educação, possui 6.200 (seis mil e duzentos) alunos matriculados e 353 profissionais 

docentes. 

 A Gestão Municipal de Educação enseja oferecer uma Educação Integral, com vistas ao desenvolvimento humano, em suas variadas 

dimensões: física,cognitiva e psicossocial. É meta das políticas educacionais dos gestores públicos ofertar Educação com a garantia de acesso, 

permanência e qualidade, gerenciando aEducação de modo a oferecer  condições de desenvolvimento integral de potencialidades a todos os 

estudantes. Para que sejam dadas tais condições é necessário considerar os variados aspectos que envolvem o fazer pedagógico, tendo o currículo  

 



 

 

 

importante destaque. Desse modo, discutir e construir é um passo coletivo, com multiplicidade de vozes e de atores. Sendo o currículo a alma da 

escola, ou seja, documento vivo que deve conter e garantir caminhos a serem percorridos com segurança para este novo tempo em que vivemos,  

há que se pensar em encontros formativos com o corpo técnico e docentes para que se alcance maior compreensão e eficácia nos planejamentos e 

propostas de ensino para o desenvolvimento de habilidades e consequentemente de competências nos estudantes para que estes exerçam 

autonomia em sua vida cidadã. 

 Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o 

desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 

 É imprescindível destacar que as competências gerais da Educação Básica, apresentadas a seguir, inter-relacionam-se e desdobram-se no 

tratamento didático proposto para as três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), articulando-se na 

construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e 

explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 

crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 

soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas 

diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem 

como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias 

e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 

nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, 

resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 

entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, 

com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.  

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 

decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em 

âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.  

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo 

suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e 

aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 

culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com 

base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 



 

 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Conforme a LDB Nº 9394/96 entende-se que a Educação Especial deve ter caráter inclusivo sendo oferecida nas escolas regulares, com 

apoio especializado para efetiva integralização dos estudantes. A escola deve acolher todos os alunos oferecendo situações favoráveis a 

aprendizagem, respeitando o ritmo e as potencialidades de cada aluno.  

Propostas adequadas em que sejam adaptadas estratégias de ensino fazendo o uso de recursos diferenciados e técnicas para atendimento a 

todos os estudantes em suas especificidades são caminhos imprescindíveis a uma escola inclusiva e acolhedora de diferenças. Lembrando que a 

Educação especial, como modalidade, perpassa todas as etapas e as demais modalidades, não devendo ter menção solitária e deslocada nos 

documentos curriculares. Dessa forma, se garante a permanência com qualidade dos alunos valorizando as diferenças primando porigualdade de 

condições de aprendizagem. 

 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos 

humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia 

de eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da 

escola. (BRASIL, 2014, p.01) 

 

 A Educação Inclusiva como Política Pública deve garantir direitos e, sob essa perspectiva deve abarcar a todos, estudantes, familiares, 

corpo docente e funcionários. Assim, se pensa em capacitação e subsídios aos profissionais para que seja possível efetivar a proposta de educação 

inclusiva de modo adequado a todos. É importante a intersetorialidade para que seja possível implementar tal política pública. As ações devem 

ser coordenadas em parcerias para que os atendimentos de saúde, a acessibilidade arquitetônica, as ações no campo da Assistência Social sejam 

assegurados. 

 



 
 

 

1.Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é 

uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no 

mundo do trabalho. 

 2.Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos 

para compreender e atuar no mundo.  

3.Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) 

e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a 

autoestima e a perseverança na busca de soluções. 

 4.Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar 

e comunicarinformações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. 

 5.Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras 

áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.  

6.Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, 

expressar suas respostas esintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna 

e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados).  

7.Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 

solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.  

8.Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos 

e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de 

pensar dos colegas e aprendendo com eles. (BNCC, 2017, p. 265). 

  ÁREA DO CONHECIMENTO – MATEMÁTICA 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS  



 
 

 

                                                                    ENSINO FUNDAMENTAL - 6º ano                                                                1º BIMESTRE 

                                                              COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES CONTEÚDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

Sistema de numeração 
decimal:características, 

leitura,escrita e comparaçãode 
números naturais ede números 

racionaisrepresentados na 
forma decimal 

(EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever númerosnaturais e números racionais cuja 
representação decimal éfinita, fazendo uso da reta numérica. 
(EF06MA02) Reconhecer o sistema de numeração decimal,como o que prevaleceu no mundo 
ocidental, e destacarsemelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo asistematizar suas 
principais características (base, valorposicional e função do zero), utilizando, inclusive, a 
composiçãoe decomposição de números naturais e números racionais emsua representação 
decimal. 

 

Operações (adição, 
subtração,multiplicação, divisão 

epotenciação) com 
números naturaisDivisão 

euclidiana 

 
(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvamcálculos (mentais ou escritos, exatos 
ou aproximados) comnúmeros naturais, por meio de estratégias variadas, comcompreensão dos 
processos neles envolvidos com e sem usode calculadora. 

 

Fluxograma paradeterminar a 

paridadede um número natural 

Múltiplos e divisores deum 

número natural 

Números primos e 

compostos 

(EF06MA04) Construir algoritmo em linguagem natural erepresentá-lo por fluxograma que 
indique a resolução de umproblema simples (por exemplo, se um número natural qualqueré par). 
(EF06MA05) Classificar números naturais em primos ecompostos, estabelecer relações entre 
números, expressaspelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, eestabelecer, por 
meio de investigações, critérios dedivisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. 
(EF06MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam asideias de múltiplo e de divisor. 

 

 

 

 

 

Geometria 

Entes geométricos: o ponto; a 

linha; o plano. A reta e seus 

subconjuntos (reta, semirreta, 

segmento dereta. 

(EF06MA01.RJ) Reconhecer, preferencialmente, em sólidos geométricos, pontos (vértices), 

segmentos (arestas) e planos (faces). 

 

Medidas de segmentos: conceito 

de medida, transporte de 

segmento, pontomédio de um 

segmento e divisão de 

segmentos. 

Plano cartesiano: associação dos 

vértices de um polígono a pares 

ordenados 

(EF06MA02.RJ) Construção de segmentos, transportar medidas, ponto médio de um segmento e 

dividir segmento utilizando instrumentos de construção. 

 

 



 
 

   Plano cartesiano: associação 

dos vértices de um polígono a 

pares ordenados 

 

(EF06MA16) Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do 1º quadrante, 

em situações como a localização dos vértices de um polígono. 

 

 

 

 

 

Prismas e pirâmides: 

planificações e relações entre 

seus elementos (vértices, 

faces e arestas) 

(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. 
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                                                              COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO HABILIDADES CONTEÚDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

Frações: 
significados(parte/todo, 

quociente), 
equivalência,comparação, 

adição esubtração; cálculo da 
fração de um númeronatural; 
adição esubtração de frações 

(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 decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de 
uma representação para outra, e relacioná-los a pontos na reta numérica. 
(EF06MA09) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma 

quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora. 

(EF06MA10) Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com 

números racionais positivos na representação fracionária. 

 

Operações 

(adição,subtração,multiplicação, 

divisão epotenciação) 

comnúmeros racionais 

(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 arredondamentos para verificar a 
razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora. 

 

Geometria 

Polígonos:classificações 
quantoao número de vértices,às 
medidas de lados eângulos e ao 

paralelismo e 
perpendicularismo dos lados. 

(EF06MA18) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerandolados, 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-losem relação às 
medidas dos lados e dos ângulos. 

 

Entes geométricos: o ponto; a 

linha; o plano. A reta e seus 

subconjuntos (reta, semirreta, 

segmento de reta. 

 

(EF06MA01.RJ) Reconhecer, preferencialmente, em sólidos geométricos, pontos 

(vértices), segmentos (arestas) e planos (faces). 
 

 

Construção de figuras 
semelhantes: ampliação e 

redução de figuras planas em 
malhas quadriculadas 

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

Medidas de segmentos: 

conceito de medida, transporte 

de segmento, pontomédiode 

um segmento e divisão de 

segmentos. 

(EF06MA02.RJ) Construção de segmentos, transportar medidas, ponto médio de um 
segmento e dividir segmento utilizando instrumentos de construção. 
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                                                              COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES CONTEÚDOS 

Números 

Aproximação de números para 

múltiplos 
de potências de 10. 

(EF06MA12) Fazer estimativas de quantidades e aproximar números para múltiplos da 

potência de 10 mais próxima. 
 

Cálculo de porcenta- gens por meio 

de estra- tégias diversas, sem 

fazer uso da “regra de três” 

(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. 

 

Álgebra 

Propriedades da igualdade 

(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 paradeterminarvalores desconhecidos na resolução de problemas. 

 

Problemas que tratam da partição 

de um todo em duas partes desi- 

guais, envolvendo Ra- zões entre 

as partes e entre uma das partes e 
o todo. 

(EF06MA15) Resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em 

duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre 

as partes e entre uma das partes e otodo. 

 

Geometria 

Construção de figuras 

semelhantes: ampliação e redução 

de figuras planas em malhas 

quariculadas. 

(EF06MA21) Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução, 

com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais. 
 

 
Construção de retasparalelas e 

perpendiculares, fazendouso de 

réguas, esquadros e softwares 

 

(EF06MA22) Utilizar instrumentos, como réguas e esquadros, ousoftwares para 
representações de retas paralelas e perpendiculares e construção de quadriláteros, entre 
outros.  
(EF06MA23) Construir algoritmo para resolver situações passo a passo (como na 

construção de dobraduras ou na indicação de deslocamento de um objeto no plano segundo 

pontos de referência e distãncias fornecidas etc.). 

 

 

 



 
 

 

Construção de retasparalelas e 

perpendiculares, fazendouso de 

réguas, esquadros e softwares 

 

(EF06MA22) Utilizar instrumentos, como réguas e esquadros, ou softwares para 

representações de retas paralelas e perpendiculares e construção de quadriláteros, entre outros. 

(EF06MA23) Construir algoritmo para resolver situações passo a passo (como na construção 

de dobraduras ou na indicação de deslocamentode um objeto no plano segundo pontos de 

referência e distâncias fornecidas etc.). 

 

Grandezas e 

Medidas 

Problemas sobre medidas 

envolvendo grandezas como 
comprimento, massa, 

(EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, 

tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos),   capacidade   e   volume   (sólidos   

formados   por blocosretangulares),semusodefórmulas,inseridos,semprequepossível, em 

contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO HABILIDADES CONTEÚDOS 

 
 
 
 
 

Grandezas e 
Medidas 

Ângulos: noção, usos emedida 

(EF06MA25) Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras 

geométricas. 

(EF06MA26) Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo emdiferentes 

contextos e em situações reais, como ângulo de visão. 

(EF06MA27) Determinar medidas da abertura de ângulos, por meio detransferidor e/ou 

tecnologias digitais. 

 

Plantas baixas e vistasaéreas 
(EF06MA28) Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simplesde residências e 
vistas aéreas. 

 

Perímetro de umquadrado como 
grandeza proporcionalà medida do 

lado 

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

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Probabilidade e  

Estatísticas 

Cálculo de probabilidade como a 

razão entre o número de 

resultados favoráveis e o total de 

resultados possíveis em um 

espaço amostral equiprovável; 

Cálculo de probabilida- de por 

meio de muitas repetições de um 

expe- rimento 

(frequênciasdeocorrências e 

probabilidade frequentista) 

 

 

(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. 

 

Leitura e interpretação de tabelas 

e gráficos(de colunas ou barras  

simples ou múltiplas) referentes 

a variáveis categóricas e 

variáveis numéricas 

(EF06MA31) Identificar as variáveis e suas frequências e os elementosconstitutivos (título, 
eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes tipos de gráfico. 
 (EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre 
contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, 
apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos 
com o objetivo de sintetizar conclusões 

 

Coleta de dados,organização e 
registro 

Construção dediferentes tipos 
degráficos para 

representá-los einterpretação das 
informações 

(EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticassociais escolhidas pelos 
alunos e fazer uso de planilhas eletrônicaspara registro, representação e interpretação das 
informações, emtabelas, vários tipos de gráficos e texto. 

 

Diferentes tipos de 
representação de 

informações: gráficos e 
fluxogramas 

(EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas simples,identificando as relações entre 
os objetos representados (por exemplo,posição de cidades considerando as estradas que as 
unem, hierarquiados funcionários de uma empresa etc.). 
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         Números 

Números inteiros: usos, 

história, ordenação, associação 

com pontos da reta numérica e 

operações 

(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 esubtração. 

(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. 

 

Múltiplos e divisores de um 

número natural 

(EF07MA01) Resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as noções 

de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo 

comum, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos. 

 

        Geometria 

Polígonos e seus elementos: 
regulares e não regulares. 

(EF07MA01.RJ) Construir polígonos regulares e não regulares com uso de instrumentos de 
desenho. 

 

Transformaçõesgeométricas de 
polígonos no planocartesiano: 
multiplicação dascoordenadas 

por umnúmero inteiro e 
obtenção de simétricosem 

relação aos eixos eà origem 

(EF07MA19)Realizartransformaçõesdepolígonosrepresentadosnoplanocartesiano,decorrente
sdamultiplicação das coordenadas de seus vértices por umnúmerointeiro. 
(EF07MA20) Reconhecer e representar, no plano cartesiano, osimétrico de figuras em 
relação aos eixos e à origem. 

Simetrias detranslação, rotação 
ereflexão 

(EF07MA21)Reconhecereconstruirfiguras  obtidasporsimetrias de 
translação,rotaçãoereflexão,usandoinstrumentos de desenho ou softwares de geometria 
dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte,elementos 
arquitetônicos, entre outros. 

 

Relações entre osângulos 
formados porretas paralelas 

intersectadas por uma 
transversal 

(EF07MA23) Verificar relações entre os ângulos formados porretas paralelas cortadas por 
uma transversal, com e sem uso desoftwares de geometria dinâmica. 
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TEMÁTICA 

OBJETOS DO 
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Números 

Cálculo deporcentagens e de 
acréscimos edecréscimos 

simples 

(EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens,como os que 
lidam com acréscimosedecréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo 

mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entreoutros. 

 

Fração e seussignificados: 
como 

parte de inteiros,resultado da 
divisão,razão e operador 

(EF07MA05)Resolverummesmoproblemautilizandodiferentes algoritmos. 
(EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um grupo deproblemas que têm a mesma 

estrutura podem ser obtidasutilizando os mesmos procedimentos. 
(EF07MA07) Representar por meio de um fluxograma ospassos utilizados para resolver 

um grupo de problemas. 
(EF07MA08) Comparar e ordenar frações associadas às ideiasde partes de inteiros, 

resultado da divisão, razão e operador. 
(EF07MA09) Utilizar, na resolução de problemas, a associaçãoentre razão e fração, como 

a fração 2/3 para expressar a razãode duas partes de uma grandeza para três partes da 
mesmaoutrês partes de outra grandeza. 

 

Números racionais na 
Representaçãofracionária e na 

decimal: usos,ordenação e 
associação com pontosda reta 

numérica eoperações 

(EF07MA10) Comparar e ordenar números racionais emdiferentes contextos e associá-los 
a pontos da reta numérica. 

(EF07MA11) Compreender e utilizar a multiplicação e a divisãode números racionais, a 
relação entre elas e suas propriedadesoperatórias. 

(EF07MA12) Resolver e elaborar problemas que envolvam asoperações com números 
racionais. 

 

 
 

        Geometria 
 

Triângulos: construção, 

condição de existência e soma 

das medidas dos ângulos 

internos 

(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°. 

(EF07MA25) Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas aplicações, como na 

construção de estruturas arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas e outras) ou nas 

artes plásticas. 

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

 

 Polígonos e seus 

elementos: regulares e não 

regulares. 

 

(EF07MA01.RJ) Construir polígonos regulares e não regulares com uso de instrumentos 

de desenho 

 

 

 



 
 

 Polígonos regulares: 

quadrado e triângulo 

equilátero 

(EF07MA27) Calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de 

fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos, 

preferencialmente vinculadas à construção de mosaicos e de ladrilhamentos. 

(EF07MA28) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a 

construção de um polígono regular (como quadrado e triângulo equilátero), conhecida a 

medida de seu lado. 

 

 

 

 

  

Grandezas e 

Medidas 

Problemas envolvendo 

medições 

(EF07MA29) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas 

inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do 

conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. 

 

Equivalência de área de figuras 

planas: cálculode áreas de figuras 

que podem ser decompostaspor 

outras, cujas áreas podem ser 

facilmentedeterminadas como 

triângulos e quadriláteros 

(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. 
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OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES CONTEÚDOS 

 
Álgebra 

Linguagem algébrica: 

variável e incógnita 

(EF07MA13) Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para 

expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. 

(EF07MA14) Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo que o 

conceito de recursão está presente não apenas na matemática, mas também nas artes e na 

literatura. 

(EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em 

sequências numéricas. 

 

Equivalência de expressões 

algébricas: identificação da 

regu- laridade de uma se- 

quência numérica. 

(EF07MA16) Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade 

de uma mesma sequência numérica são ou nãoequivalentes. 
 

Equações polinomiais do 

1º grau 

(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. 

 

Problemas envolvendo 

grandezas 

diretamenteproporcionais e 

grandezas inversamente 

proporcionais 

(EF07MA17)  Resolver   e  elaborar  problemas  que  envolvamvariação  de  proporcionalidade  
direta  e  de proporcionalidadeinversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para 
expressar a relação entreelas. 
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Geometria 
A circunferência como lugar 

geométrico 

(EF07MA22) Construir circunferências, utilizando compasso, reconhecê-las como lugar 

geométrico e utilizá-las para fazer composições artísticas e resolver problemas que 

envolvam 
objetos equidistantes. 

 

Grandezas e 

Medidas 

Medida do comprimento da 

circunferência 

(EF07MA33) Estabelecer o número π como a razão entre a medida de uma circunferência e 

seu diâmetro, para compreender e resolver problemas, inclusive os de natureza 
histórica. 

 

Cálculo de volume de blocos 

retangulares, utilizando unidades 

de medida convencionaismais 

usuais 

(EF07MA30) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos 

retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro 

cúbico). 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilidade e 

Estatística 

Experimentos aleató- rios: espaço 

amostral e estimativa de probabi- 

lidade por meio de frequência de 

ocorrências 

(EF07MA34) Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem 

cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências. 
 

Estatística: média e amplitude de 

umconjunto de dados 

(EF07MA35)   Compreender,   em   contextos   significativos,  osignificado de média 
estatística como indicador da tendênciadeuma pesquisa, calcular seu valor e relacioná-lo, 
intuitivamente, com a amplitude do conjunto de dados. 

 

Pesquisa amostral e pesquisa 

censitária Planejamento de pes- 

quisa, coleta e organização dos 

dados, construção de tabelase 

gráficos e interpre- tação das 

informações 

(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. 

 

Gráficos de setores: interpretação, 

pertinência e construção para 

representar conjunto de dados 

(EF07MA37) Interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores divulgados pela 
mídia e compreender quando é possível ou conveniente sua utilização. 
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Números 

Notação científica 

(EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse 

conhecimento na representação de números em notação científica. 
 

Potenciação e radiciação 

(EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e 

radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. 
 

O princípio multiplicativo da 

contagem 

(EF08MA03) Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a 

aplicação do princípio multiplicativo. 
 

Porcentagens 

(EF08MA04)Resolvereelaborarproblemas,envolvendo cálculo de porcentagens, 

incluindo o uso de tecnologiasdigitais. 
 

 
 
 

Geometria 

Congruência de triângulos e 

demonstrações de 

propriedades de quadriláteros 

(EF08MA14) Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da 

congruência de triângulos. 
 

Construçõesgeométricas: ângulos 

de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos 

regulares 

(EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de desenho ousoftwares de geometria 

dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de90°,60°,45°e30°epolígonosregulares. 

(EF08MA16) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a 

construção de um hexágono regular de qualquer área, a partir da medida do ângulo 

central e da utilização de esquadros e compasso. 
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TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES CONTEÚDOS 

 
Números 

Dízimas periódicas: 

fração geratriz 

(EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para 

uma dízima periódica. 
 

 
 
 
 

Álgebra 

Valor numérico de 

expressões algébricas 

(EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de 

expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. 
 

Associação de uma 

equação linear de 1º grau a 

uma reta no plano 

cartesiano 

(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano 

cartesiano. 
 

Sistema de equações 

polinomiais de 1º grau: 

resolução algébrica e 
representação no plano 

cartesiano 

(EF08MA08) Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam 

ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas einterpretá-los,  

utilizando,  inclusive,  o  plano  cartesiano  como recurso. 

 
 

Geometria 

Mediatriz e bissetriz 
omo lugaresgeométricos: 
construção eproblemas 

(EF08MA17) Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz comolugares geométricos na resolução 
de problemas. 

 

Transformações 
geométricas: simetrias 
de translação, reflexão 

e rotação 

(EF08MA18) Reconhecer e construir figuras obtidas porcomposições
 detransformações geométricas (translação,reflexão e rotação), com o 
uso de instrumentos de desenho oude softwares de geometria dinâmica. 
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Álgebra 

Equação polinomial de 2º 
grau do tipo  ax2 = b 

(EF08MA09) Resolver e elaborar, com e sem uso de tecnologias, problemas que possam 

ser representados por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax2 = b. 
 

Sequências recursivas e não 
recursivas 

(EF08MA10) Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não 

recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os 

números ou as figuras seguintes. 

(EF08MA11) Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um 

algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes. 

 

Variação de grandezas: 
diretamente propor- 

cionais, inversamente 
proporcionais ou não 

proporcionais 

(EF08MA12) Identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente, 

inversamente proporcionais ou nãoproporcionais, expressando a relação existente por meio 

de sentençaalgébricaerepresentá-lanoplanocartesiano. 

(EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou 

inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas. 

 

Geometria 

Área de figuras planas Área 

do círculo e comprimento de 

sua circunferência 

(EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras 

geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), 

em situações como determinar medida de terrenos. 
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Grandezas e 
Medidas 

Volume de cilindro reto 

Medidas de capacidade 

(EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e 

metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes. 

(EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo 

formato é o de um blocoretangular. 

 

 

Probabilidade 

e estatística 

Princípio multiplicativo 

da contagem 

Soma das probabilidades 

de todos os elementos 

deum espaço amostral 

 

(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. 

 

Gráficos de barras, colunas, 

linhas ou seto- res e seus 

elementos constitutivos e 

adequa- ção para 

determinadoconjunto de 

dados 

 

  (EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto 

de dados de uma pesquisa. 

 

Organização dos dados 
de uma variável contínua em 

classes 

 (EF08MA24)Classificarasfrequências deumavariávelcontínua de uma pesquisa em classes, de modo 
que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões. 

 

Medidas de tendência central 
e de dispersão 

 (EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média,   

moda e mediana) com acompreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, 

indicada pela amplitude. 

 

Pesquisas censitária ou 

amostral 

Planejamento e execução de 
pesquisa amostral 

(EF08MA26) Selecionar razões, de diferentes naturezas (física, ética ou econômica), que justificam 

a realização de pesquisas amostrais e não censitárias, e reconhecer que a seleção da amostra pode 

ser feita de diferentes maneiras (amostra casual simples, sistemática e estratificada). 

(EF08MA27) Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem 

adequada, e escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para representar os conjuntos de 

dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude e asconclusões 
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Números 

Necessidade dosnúmeros reais 

paramedir qualquer 

segmento de reta 

Números irracionais: 

reconhecimento elocalização de 

algunsna reta numérica 

   
  (EF09MA01) Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade decomprimento, existem 
segmentos    de reta cujo comprimento nãoé expresso por número racional (como as medidas de 
diagonais 
de um polígono e alturas de um triângulo, quando se toma amedida decadalado 
comounidade). 
(EF09MA02) Reconhecer um número irracional como umnúmero real cuja representação 
decimal é infinita e nãoperiódica, e estimar a localização de alguns deles na retanumérica. 

 

Potências comexpoentes 
negativos e fracionários 

(EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais, inclusivepotências com expoentes 
fracionários. 

 

Números reais:notação 
científica eproblemas 

(EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com númerosreais, inclusive em notação 
científica, envolvendodiferentesoperações. 

 

Porcentagens:problemas 
queenvolvem cálculo de 
percentuais sucessivos 

(EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvamporcentagens, com a ideia de 
aplicação de percentuaissucessivose adeterminação dastaxaspercentuais,preferencialmente 
com o uso de tecnologias digitais,nocontexto da educação financeira. 

 

Geometria 

 

Demonstrações derelações 
entre osângulos formados 

porretas paralelas 
intersectadas por uma 

transversal. 

 
(EF09MA10) Demonstrar relações simples entre osângulosformados por retas paralelas 
cortadas por uma transversal. 

 

Relações entre arcos e 
ângulos nacircunferência de 

umcírculo. 

(EF09MA11) Resolver problemas por meio do estabelecimentode relações entre arcos, ângulos 
centrais e ângulos inscritos nacircunferência, fazendouso,inclusive, desoftwaresde 
geometria dinâmica. 
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Álgebra 
 

 

 

 

Funções: representações 

numérica, algébrica e 

gráfica 

(EF09MA06) Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e 

suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esseconceito para analisar situações que 

envolvam relações funcionais entre duas variáveis. 

 

Razão entre grandezas de 

espécies diferentes 

(EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a razão entreduas grandezas de espécies diferentes, 

como velocidade e densidade demográfica. 
 

Grandezas diretamente 

proporcionais e grandezas 

inversamente 

proporcionais 

 

(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 contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. 

 

Geometria 

Congruência e 
Semelhança de triângulos 

 

(EF09MA01.RJ) Reconhecer os critérios de congruência (ângulos e lados) suficientes para identificar 

congruência entre doistriânguloseascondiçõesnecessáriasparaquesejamsemelhantes. 

 

Semelhança de triângulos 

 
(EF09MA12)Reconhecerascondições necessáriasesuficientes para que dois triângulos sejam 
semelhantes 

 

Relações métricas no 

triângulo retângulo 

Teorema de Pitágoras: 

verificações experimentais 

e demonstração de retas 

paralelas cortadas 

portransversais: 

teoremasde 

proporcionalidade 

everificações 

experimentais 

 
 
(EF09MA13)Demonstrarrelaçõesmétricas dotriânguloretângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, 
utilizando,inclusive, a semelhança de triângulos. 

(EF09MA14) Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou dasrelações de 

proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes. 
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Álgebra 

Expressões algébricas: 

fatoração e produtos 

notáveis 

Resolução de equações 

polinomiaisdo 2º grau por 

meio de fatorações 

(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. 

 

Geometria 
Distância entre pontos 

no plano cartesiano 

(EF09MA16) Determinar o ponto médio de um segmento de  reta e a distância entre dois pontos 

quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e 

utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras 

planas construídas no plano. 

 

Grandezas e 

Medidas 

Polígonos regulares 
 

 

(EF09MA15) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a 

construção de um polígono regular cuja medida do lado é conhecida, utilizando régua e compasso, 

como também softwares. 
 

 

Divisão de circunferência: 

inserção de polígonos 

regulares. Métodos 

particulares de alguns 

polígonosregulares 

(triângulo, quadrado, 

hexágono e octógono) e a 

forma geral. 

(EF09MA04.RJ) Dividir uma circunferência em um número qualquer de partes com uso de 
instumentos de desenho adequados. Inserir polígonos regulares numa circunferência por métodos 
particulares e/ou método geral. 
 

 

Unidades de medida 

para medir distâncias 

muito grandes e muito 

pequenas 

Unidades de medida 

utilizadas na 

informática 

(EF09MA18) Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou 

muito pequenas, tais  como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de 

células, capacidade de armazenamento de computadores, entreoutros. 
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Geometria 
Vistas ortogonais de 

figuras espaciais 

(EF09MA17) Reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar esse conhecimento 

para desenhar objetos em perspectiva. 

 

Grandezas 
eMedidas 

Volume de prismas 
ecilindros 

(EF09MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvammedidas de volumes de prismas e de 
cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas. 

 

      Probabilidade 
e 

Estatística 

Análise deprobabilidade 
deeventos aleatórios: 

eventos dependentes e 
independentes 

(EF09MA20) Reconhecer, em experimentos aleatórios,eventosindependentes e dependentes e 
calcular a probabilidade de suaocorrência, nos dois casos. 

 

Análise de gráficos 

divulgados pela mídia: 

elementos que podem 

induzir a erros de leitura 

ou de interpretação 

(EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos divulgados pelamídia, os elementos que podem 
induzir,às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas inapropriadas, Legendas não 
explicitadas corretamente,omissão de informações importantes (fontes e datas), entre outros. 

 

Leitura, interpretação e 

representação dedados de 

pesquisaexpressos em 

tabelasde dupla entrada, 

gráficos de colunassimples e 

agrupadas,gráficos de barras 

e desetores e 

gráficospictóricos 

(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado(colunas, setores, linhas), com ou 
sem uso de planilhaseletrônicas, para apresentar um determinado conjunto dedados, destacando 
aspectos como as medidas de tendênciacentral. 

 

Planejamento e 
execução de pesquisa 

amostral e 
apresentação de 

relatório 

(EF09MA23) Planejar e executar pesquisa amostral envolvendotema da realidade social e 
comunicar os resultados por meio derelatório contendo avaliação de medidas de tendência 
central eda amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com oapoio de planilhas 
eletrônicas. 

 

 
 
 
 
 


