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APRESENTAÇÃO
Andréa Borges de Medeiros 

Uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra 
é lidar com país de pessoas, de carne e sangue, de mil – e –  tantas misérias...

Tanta gente - da susto de saber...

João Guimarães Rosa 

 Pensar Currículo é pensar as instituições de ensino, a escola, as relações 

humanas e o conhecimento. Isso requer supor diferenças de perspectivas 

e de abordagens teóricas e práticas que perpassam concepções e modos de olhar para 

a escola, os sujeitos e as relações que nela acontecem. Mas ainda que tenhamos um 

olhar mais amplo para a composição dos referenciais curriculares, buscar pelo olhar 

“estereoscópio e dimensional para a profundidade das sombras históricas”, leva-nos 

a uma oposição sobre qualquer postura ou ação antidemocrática na condução das 

políticas educacionais. Isso significa, por exemplo, defender, de forma contundente, a 

abertura para o diálogo e a manutenção dessa prática sempre que colocarmos em pauta 

as organizações curriculares e as práticas escolares. Nossa opção é pela compreensão 

de que as orientações e diretrizes curriculares sejam tomadas como referenciais para 

a organização dos Projetos Políticos Pedagógicos, elaborados pelas equipes escolares. 

Esperamos, de fato, que as metodologias e proposições de ensino, articuladas aos 

referenciais curriculares e ao conhecimento histórico e social das comunidades escolares, 

garantam os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e estudantes da 

rede pública municipal de ensino.  

 Tal “olhar estereoscópio”, capaz de fundir as imagens, e, portanto, fundir 

perspectivas, também nos instiga a incluir nas composições curriculares, extensões da 

ordem social e cultural que perpassam as relações cotidianas. Desse modo, acreditamos 

na importância da articulação dos conhecimentos sistematizados, apresentados nos 

componentes curriculares, bem como nas vivências e saberes dos sujeitos envolvidos 

nas relações de ensino e aprendizagem. 

 Sob tais argumentos, havemos de pensar no Conhecimento. As movimentações 

em torno de perspectivas e concepções de currículo apontam para a necessidade 
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de abordagens que acolham noções e posturas em torno do ato de conhecer e das 

sistematizações construídas historicamente nos campos disciplinares. 

 Um percurso por tais formulações implica considerar construções datadas 

que expressem a voz das pessoas que as produziram em determinados contextos 

sócio-históricos. Perceber de tal forma as produções curriculares e tornar acessível 

contraposições a determinadas formulações trazendo outras vozes e outros pontos 

de vista, quebra o suposto da verdade como expressão do absoluto e, portanto, como 

contraposição da mentira. Uma seleção de conteúdos é apenas uma forma entre tantas 

outras para se contar uma história. Assim considerando, os conteúdos são assumidos 

como recortes parciais que apresentam conhecimentos em transformação. Isto diz 

respeito a toda e qualquer maneira de lidar com o Conhecimento, independentemente 

da sua matriz disciplinar.

 Um currículo que se pretende livre das amarras do conteúdo disciplinar e investe 

em movimentos de compreensão, carrega em suas proposições, o germe da esperança 

e o espírito do arauto, anunciando possibilidades de invenções e reinvenções. 

 Nesse sentido, uma política pedagógica sensível ao valor “evocativo e provocativo 

de percepções e interpretações do social vivido e do passado relido no presente” 

(PEREIRA; SIMAN, p. 280), promove deslocamentos para o pensamento histórico 

e para a percepção de que o papel da Secretaria de Educação, em parceria com as 

escolas e creches, é o de problematizar o conhecimento e desconstruir verdades. O 

viés democrático nesse processo de construção, instituído nos anos de 2018 e 2019, 

pode ser visualizado em algumas situações e acontecimentos muito específicos que 

construímos coletivamente, sendo, alguns deles, os seguintes: a articulação entre o 

currículo já construído nos anos anteriores e a Base Nacional Curricular; o olhar para o 

conhecimento como uma construção múltipla, colocando a palavra versão na pauta das 

discussões em foco e buscando fortalecer a criação de práticas pedagógicas significativas 

e inovadoras.

 Viabilizar uma proposta curricular que tenha como pressuposto a elaboração de 

questões e a dúvida sobre os objetos do conhecimento, a curiosidade como disparador 

de estudos mais aprofundados e a pesquisa; a produção escolar em grupo e/ou parceria, 

bem como, movimentos de escuta e de observações, em torno da multiplicidade de 

saberes e fazeres que compõem os cotidianos escolares; conduziu-nos a romper com 

práticas de gabinete e abrir perspectivas para romper também com o suposto da 
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história única naquilo que se refere aos fundamentos e proposições em torno de uma 

ideia de currículo. Optamos pelos arranjos possíveis em torno das formas de apresentar 

os conteúdos específicos, as competências, as habilidades e metodologias de ensino, 

buscando “estados de alerta” para a percepção dos modos de aprender das crianças e 

dos(as) estudantes. 

 A Secretaria de Educação, cumprindo o seu papel gestor das políticas 

educacionais para um ensino público de qualidade, procurou envolver os profissionais 

da educação nos estudos e nos diálogos sobre currículo. Nesse processo de construção 

muitos foram os avanços considerando as oportunidades de trocas de conhecimentos, 

de compartilhamentos. Avançamos muito também em relação à valorização do trabalho 

coletivo, bem como das produções geradas nesse formato de construção. 

 Professores e professoras, coordenadores, diretores e diretoras, em parceria 

com os(as) profissionais da Secretaria de Educação se mantiveram ligados a um 

objetivo comum: trabalhar pela rede municipal e para a Rede. Momento ímpar para 

a aproximação com as escolas; para a escuta dos profissionais; para a leitura e para 

os estudos de documentos oficiais. Momento ímpar para deixar à mostra a ousadia de 

construir um referencial próprio, autoral, mesmo considerando a condição mandatária 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 Nesse sentido, a afirmação de Ivor Goodson (2008), quando do seu olhar para 

os currículos como “tradições inventadas” nos leva a pensar na invenção como escolha, 

como um recorte de significado num determinado contexto histórico de produção, 

como aquele que vivemos hoje, antes e durante a pandemia de Covid-19. Um momento 

de excepcionalidade, insegurança e incerteza, que expõe, para todos nós, a urgência 

de conversarmos sobre sentimentos e percepções da experiência que vivemos. O 

conteúdo programático traçado nesse percurso curricular importa do ponto de vista da 

tradição escolar, é ela que mantém as rotinas que as instituições de ensino criam, para 

implementar modos de fazer educação e garantir direitos de aprendizagem. No entanto, 

a perspectiva de ensino que lida com conteúdos sistematizados requer movimentos 

de escuta, de possibilidades narrativas e de trocas de pontos de vista. Tais princípios 

metodológicos sempre se fizeram necessários para o estabelecimento de processos mais 

democráticos nas relações escolares e com o conhecimento. Ocorre que na situação de 

pandemia e pós-pandemia eles se tornam essenciais para o enfrentamento de aspectos 

socioemocionais e afetivos. 
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 Sabendo desse enorme desafio, e da necessidade de propor um referencial 

curricular para a rede municipal de Juiz de Fora, trabalhamos com afinco e esperamos, 

sinceramente, que esse legado, construído por tantas mãos, chegue a cada escola e a 

cada educador como um subsídio para o planejamento educacional e para a criação de 

práticas significativas e potentes que possam instigar saberes e conhecimentos novos.

 Agradecemos a todos e a todas que investiram seus esforços para concluir 

essa produção que ora tornamos pública. Somos gratos (as) pelas parcerias e pelos 

vínculos que estabelecemos durante todo esse caminho de construções que certamente 

promoveu em cada um de nós olhares mais sensíveis para as delicadezas que envolvem 

os atos educativos.

REFERÊNCIAS

GOODSON, I. Currículo, teoria e História. Petrópolis: Vozes, 2008.

PEREIRA, J. S.; SIMAN, L. M. Andarilhagens em Chão de Ladrilhos. In: FONSECA, Selva 
Guimarães. Ensinar e aprender História: formação, saberes e práticas pedagógicas. 
Campinas, SP: Editora Alínea, 2009.
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O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO REFERENCIAL 
CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA1

Denise de Souza Destro
Gláucia Fabri Carneiro Marques

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) para a Educação 
Infantil e Ensino Fundamental foi homologada pela Resolução nº 2, de 22 de 

dezembro de 2017. Com isso, ficou estabelecido que

A BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as 
instituições ou redes escolares públicas e privadas da Educação 
Básica, dos sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, 
para construírem ou revisarem os seus currículos (BRASIL, 2017).

 Com o objetivo de atender essa prerrogativa legal, a Secretaria de Educação de 
Juiz de Fora (SE), iniciou a revisão da Proposta Curricular da Rede Municipal que vigorava 
desde o ano de 2012. Além disso, compreendeu-se que essa revisão possibilitaria 
também retomar as bases conceituais da Proposta Curricular da Rede Municipal que foi 
construída coletivamente por diversos profissionais da Educação.
 Nesse sentido, a Subsecretaria de Articulação de Políticas Educacionais (SSAPE) 
planejou a revisão curricular da rede em várias etapas. Em um primeiro momento, ficou 
estabelecida a formação de grupos por componente curricular e Etapa da Educação Básica 
– Educação Infantil – e a Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) –, com a 
participação de profissionais da SE e das escolas. Os grupos fizeram um estudo comparativo 
entre a BNCC (BRASIL, 2017), o Currículo Referência de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2018) e 
as Propostas Curriculares da Rede Municipal (JUIZ DE FORA, 2012). Nesse trabalho observou-
se os pontos de aproximação e distanciamento existentes entre esses documentos. Uma 
questão identificada nesse comparativo foi a similaridade de conceitos utilizados na proposta 
da Rede, em alguns componentes curriculares ou etapas, e na BNCC. Isso foi observado 
principalmente na Educação Infantil, Língua Portuguesa, Matemática e Geografia. Entretanto, 
outros componentes se diferenciavam (totalmente ou parcialmente) em relação à forma de 
organização e/ou concepção de trabalho, como nos componentes História, Ciências, Educação 
Física e Arte. O estudo comparativo dos vários componentes e Etapas foram apresentados aos 
diretores(as) e coordenadores pedagógicos nas reuniões mensais. 
 Em um segundo momento, após a finalização do estudo comparativo, os grupos 
organizaram uma proposta preliminar para a Rede que foi disponibilizada na plataforma 
Moodle para que os profissionais da Educação das escolas apresentassem sugestões de 
alterações ou fizessem comentários. No quadro abaixo estão discriminados a composição 
dos grupos de trabalho por componente e Etapa e o total de escolas que apresentaram 
contribuições com a proposta postada no Moodle.



11

Quadro 1 – Grupos de Trabalho e Contribuições da Escola

COMPONENTE 
CURRICULAR/Etapa

COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS CONTRIBUIÇÕES 
DAS ESCOLAS

Educação Infantil
Duas técnicas do DPPF/1/SFCPE2, uma 
supervisora e três técnicas do DEI3, duas 
coordenadoras de escolas municipais.

33 escolas/
creches

Língua Portuguesa
Supervisora do DPPF/SFCPE e três técnicas da 
DPPF/SFCPE, uma do DEF4 /SAI5 , uma do DEF/
SAF6  e uma professora de escola municipal.

24 escolas

Língua Inglesa Supervisor do DEF/SAI e técnica do DPPF/SDEAE7. 9 escolas

Arte Gerente do DPPF, Supervisor da DPPF/SPAC8, sete 
técnicos do DPPF/SPAC  e  um do DPPF/SDEAE 14 escolas

Educação Física Técnica da DPPF/SDEAE, dois técnicos do DEF/
SPAPEI9. 20 escolas

Matemática Supervisor do DEIN10/SACFCP11 uma técnica da 
SDEAE, uma do DPPF/SFCPE e duas do DEF/SAI 14 escolas

Ciências
Técnico(a) do DPPF/SDEAE, uma técnica do DEF/
SEJA12, uma do DIAE13/SAEDI14,um doutorando 
UFJF15 e dois professores de escolas municipais.

19 escolas

Geografia Supervisora do DPPF/SDEAE, um diretor e a 
coordenadora pedagógica de escolas municipais.

21 escolas

História
Subsecretária da Educação/SE, uma técnica do 
DEF/SAF, o supervisor do DPPI16/SAM17, uma vice-
diretora e três professoras de escolas municipais.

9 escolas

Ensino Religioso18 Técnica do DPPF/SDEAE. Discussão SE

Tecnologia19  
Supervisora do DPPF/SACFP20 e técnico do DPPF/
SDEAE e técnica do DPPF/SFCPE

Discussão no grupo 
Mídia e Educação 

Educação de Jovens e 
Adultos21

Supervisora e 2 técnicos(as) DEF/SEJA com 2 
técnicas do DPPF/SDEAE

Reunião de 
avaliação

Fonte: Secretaria de Educação/PJF/2020.

1Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação.
2Supervisão de Formação Continuada dos Profissionais da Educação.
3Departamento de Educação Infantil.
4Departamento de Ensino Fundamental.
5Supervisão dos Anos Iniciais. 
6Supervisão dos Anos Finais.
7 Supervisão de Desenvolvimento do Ensino e Avaliação Escolar.
8Supervisão de Projetos de Arte, Cultura e Cidadania.
9Supervisão de Planejamento e Articulação de Programas de Educação Integral. 
10Departamento de Execução Instrumental.
11Supervisão de Acompanhamento e Controle de Fundos, Convênios e Programas.
12Supervisão de Educação de Jovens e Adultos.
13Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando.
14Supervisão de Atenção à Educação na Diversidade.
15Universidade Federal de Juiz de Fora.
16Departamento de Planejamento, Pessoas e Informação. 
17Supervisão de Arquivo e Memória. 
18A proposta foi discutida em reunião interna da Secretaria de Educação.
19A proposta não foi disponibilizada no Moodle, mas houve discussão no Grupo de Estudo Mídia e Educação.
20Supervisão de Administração do Centro de Formação do Professor.
21A discussão foi disponibilizada no Moodle, mas a avaliação foi realizada em uma reunião específica.
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 Importa ressaltar que os(as) supervisores(as) e técnicos(as) são professores(as) de 
diferentes componentes curriculares e/ou coordenadores(as) da Rede Municipal de Ensino 
de Juiz de Fora que estavam atuando na SE no ano em que a discussão e elaboração do 
Referencial Curricular foi realizada. 
 Em relação ao componente Ensino Religioso, o trabalho realizado pela Rede Pública 
Municipal de Ensino de Juiz de Fora era de forma transversal. Com a normatização da BNCC 
(BRASIL, 2017) foi criado, em nossa Rede, um grupo para fazer a discussão da área do Ensino 
Religioso no início do ano de 2020, mas com as modificações ocorridas em virtude da pandemia 
esse trabalho foi suspenso não sendo possível finalizar a proposição. Dessa forma, o presente 
Referencial apresentará as orientações trazidas pela BNCC (BRASIL, 2017).
 Há de se destacar que a Rede Pública Municipal de Ensino de Juiz de Fora apresenta 
um Referencial Curricular de Tecnologias com o intuito de orientar o trabalho desenvolvido 
por professores(as). As Tecnologias não são caracterizadas como um componente curricular 
obrigatório na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.396/1996 (LDB)(BRASIL, 2017b), 
porém ofertá-la na carga horária de nossas crianças e estudantes torna-se importante, uma 
vez que pode ser considerada como um recurso tecnológico educacional potente tanto na 
aprendizagem escolar quanto na vida social.
 Outro aspecto importante a se destacar refere-se à reflexão inicial dos grupos alusivos 
aos componentes curriculares História e Arte, pois estes decidiram, após o comparativo com a 
BNCC, manterem as proposições curriculares que já vem sendo utilizadas pelos(as) docentes 
nas escolas. Sobre a Educação Infantil as proposições da BNCC se apresentaram bastante 
integradas ao Currículo da Rede Municipal. Dessa forma, o referencial se constitui numa 
relação direta entre os dois documentos. Assim, seus textos apresentados nesse Referencial 
Curricular serão os mesmos encontrados nos currículos produzidos no ano de 2012, acrescidos 
de textos introdutórios com considerações que justificam tal escolha.
 Apesar de a Educação de Jovens e Adultos (EJA) não ter sido contemplada na BNCC, o 
município oferta essa modalidade de ensino e possui uma Proposta Curricular para o trabalho 
pedagógico a ser desenvolvido. A equipe responsável por essas discussões optou, também, 
por mantê-la nesse Referencial Curricular. 
 A última etapa da construção desse Referencial Curricular foi a análise das contribuições 
das escolas. As mesmas foram encaminhadas aos respectivos grupos por componente 
curricular e Etapas/Modalidades para que estudassem as considerações advindas da 
comunidade escolar, de forma a relacioná-las ao que foi proposto preliminarmente e construir 
o documento final.
 Dessa forma, foi construído o Referencial Curricular da Rede Muncipal de Juiz de Fora. 
A produção desse documento resulta de um esforço da SE para valorizar a Proposta Curricular 
da Rede Municipal construída em 2012 (JUIZ DE FORA, 2012) e redimensioná-la a partir das 
prerrogativas da BNCC (BRASIL, 2017) e do CRMG (MINAS GERAIS, 2018). Esse Referencial 
deverá nortear a revisão dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas.
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NOÇÕES TEÓRICAS DO REFERENCIAL CURRICULAR 
DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA2

Denise de Souza Destro
Tatiane Gonçalves Moraes

 Um Referencial Curricular opera com perspectivas teóricas distintas que os 
diferenciam de um localidade para a outra. O uso de abordagens teóricas se 

carcaterizam pelo momento vivido, pelos estudos provenientes das diferentes áreas do 
Conhecimento e, principalmente, pelos processos de disputas por diferentes demandas 
curriculares. Nesse sentido, apresentamos alguns termos que utilizamos nesse 
Referencial Curricular de forma a elucidá-los aos profissionais de Educação da Rede 
Pública Municipal de Ensino de Juiz de Fora. No entanto, é importante destacar que as 
signficações dadas a esses termos não se pretendem ser fixados e únicos, ou seja, devem 
ser pensados como construções sociais, políticas e culturais acerca de sua inserção no 
âmbito educacional e que permitem reflexões constantes no fazer pedagógico e nas 
próprias discussões curriculares.
 A partir das considerações apresentadas pelas Diretrizes Curriculares Gerais 
Nacionais da Educação Básica (DCGNEB) (BRASIL, 2013, p. 16) compreendemos Educação 
como “[...] um processo de socialização da cultura da vida, no qual se constroem, se 
mantêm e se transformam saberes, conhecimentos e valores”. Desse modo, a Educação 
é significada como um direito inalienável, universal, individual e coletivo do ser humano 
como um indivíduo histórico, social, cultural e político, para o exercício de sua cidadania 
e de seus direitos (BRASIL, 2013). Assim,  

[...] a educação escolar deve fundamentar-se na ética e nos valores 
da liberdade, na justiça social, na pluralidade, na solidariedade e na 
sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno desenvolvimento de seus 
sujeitos, nas dimensões individual e social de cidadãos conscientes de 
seus direitos e deveres, compromissados com a transformação social. 
Diante dessa concepção de educação, a escola é uma organização 
temporal, que deve ser menos rígida, segmentada e uniforme, a fim 
de que os estudantes, indistintamente, possam adequar seus tempos 
de aprendizagens de modo menos homogêneo e idealizado (BRASIL, 
2013, p. 16).

 A escola é desafiada a se reinventar constantemente, frente às diferentes 
demandas que surgem na contemporaneidade e é através da discussão permante 
de seu PPP que esse reinventar-se pode ser estabelecido. Atrelado ao PPP, temos o 
currículo escolar, como parte importante e integrante que abarca os conhecimentos 
e saberes tanto científicos quanto aqueles oriundos das crianças e estudantes que 
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frequentam as escolas de nossa Rede Pública de Ensino. Segundo as DCGNEB (BRASIL, 
2013, p. 17),

A Educação Básica é direito universal e alicerce indispensável para 
a capacidade de exercer em plenitude o direto à cidadania. É o 
tempo, o espaço e o contexto em que o sujeito aprende a constituir 
e reconstituir a sua identidade, em meio a transformações corporais, 
afetivoemocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, 
respeitando e valorizando as diferenças. Liberdade e pluralidade 
tornam-se, portanto, exigências do projeto educacional.

 Nessa perspectiva, o currículo escolar pode ser compreendido como uma 
produção cultural (LOPES; MACEDO, 2011) e que muito embora a cultura passa a 
ser apropriada pelas discussões curriculares, devemos compreendê-la como um 
processo híbrido e de representação. Nesse sentido, operamos com a noção de 
currículo trazida pelas DCGNEB (BRASIL, 2013, p. 23) como um “[...] conjunto de 
práticas que proporcionam a produção, a circulação e o consumo de significados no 
espaço social e que contribuem, intensamente, para a construção de identidades 
sociais e culturais”.
 Não cabe, na atualidade, um processo de ensino e de aprendizagem pautado 
em métodos segmentados e alheios aos acontecimentos sócio-políticos-culturais 
e à vida de crianças e estudantes. Espera-se que o currículo escolar seja construído 
em processo de diálogo constante, priorizando-se perspectivas que possibilitem 
a promoção dos processos contínuos de produção, pertencimentos culturais e 
valorização das diferenças. De acordo com o Parecer CNE/CP 003/2004 (BRASIL, 2004, 
p.6):

A escola tem papel preponderante para a eliminação das 
discriminações e para emancipação dos grupos discriminados, ao 
proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros 
culturais diferenciados, à conquista de racionalidadeque rege as 
relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis 
para consolidação e concerto das nações como espaços democráticos 
e igualitários.

 As discussões curriculares abrangem, nesse sentido, não somente a 
sistematização de conhecimentos dos diferentes componentes curriculares e 
etapas da EB e modalidades de ensino, mas também aspectos didático-pedagógicos 
de professores(as), os processos de ensino e de aprendizagem, avaliação e, 
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principalmente, a cultura e pertencimentos das crianças e estudantes, em prol de 
sua formação integral. Não obstante, deve-se atentar para a “[...] compatibilidade 
entre a proposta curricular e a infraestrutura entendida como espaço formativo 
dotado de efetiva disponibilidade de tempos para a sua utilização e acessibilidade” 
(BRASIL, 2013, p. 22).
 No que diz respeito à aprendizagem, esse Referencial Curricular a compreende 
como um processo de interação cultural, em uma relação entre professor(a)/
criança/estudante, como trocas culturais que potencializam a formação discente 
de forma ampla e significativa.
 O processo de ensino e aprendizagem de crianças e estudantes deve 
ser realizado de forma dialogada, contextualizada, desafiadora, estimulando a 
participação dos(as) discentes nas aulas, ampliando suas formas de ver o mundo 
e de atuarem nele. Nesse sentido, é importante que se proponha um desenho 
curricular diferente do que tradicionalmente vem sendo trabalhado em muitas 
realidades. Um currículo pautado disciplinarmente, muitas vezes, não consegue 
dar conta das inúmeras possibilidades de aprendizagens significativas que 
crianças e estudantes podem e têm o direito de construir. Assim, pensar em 
uma estrutura curricular por áreas, pressupõe a interdisciplinaridade entre os 
diferentes componentes curriculares, sem que seja necessário abrir mão de seus 
conhecimentos específicos.
 Nesse Referencial Curricular os componentes curriculares são agrupados 
em áreas de conhecimento – Linguagens (Língua Portuguesa, Arte, Educação 
Física e Língua Inglesa); Matemática (Matemática); Ciências da Natureza 
(Ciências); Ciências Humanas (Geografia e História); Ensino Religioso; Educação 
Infantil; Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Tecnologias. Para além da 
interdisciplinaridade entre os componentes, é importante que haja diálogo 
entre as áreas de Conhecimento, bem como entre as Etapas da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental e da Modalidade EJA. Importa sobretudo que os(as) 
professores(as), juntamente com seus(as) coordenadores(as) pensem em 
possiblidades pedagógicas transdisciplinares.
 Desenvolver o currículo com uma abordagem inter/transdisciplinar exige 
que haja planejamento do trabalho pedagógico, desde a organização do tempo e 
do espaço físico, da utilização de equipamentos e materiais, e do engajamento dos 
atores educacionais com o PPP da escola. A proposta interdisciplinar traz no bojo 
das suas discussões o desenvolvimento do trabalho pedagógico na perspectiva 
da Pedagogia de Projetos. Ela propõe diálogos entre os diversos componentes 
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curiculares, ou seja, precisa haver um projeto comum, com um planejamento que 
as relacione.
 Neste sentido, novos conhecimentos são produzidos, menos fragmentados e 
mais significativo para crianças e estudantes, que passam a perceber interconexões 
entre os saberes. Portanto, a interdisciplinaridade é entendida aqui como uma 
abordagem de integração entre as diferentes áreas de conhecimento, um trabalho 
que envolve cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento (NOGUEIRA, 
2001).
 A transdisciplinaridade vai além da colaboração entre os componentes 
curriculares, pois ela exige um pensamento organizador que ultrapassa as próprias 
disciplinas (MEDEIROS, 2018). Seus conceitos contrapõem-se aos princípios 
cartesianos de fragmentação do conhecimento (DESCARTES, 1973) e abre 
possibilidades para pensar problemas contemporâneos. Logo, o conhecimento é 
concebido como uma rede de conexões onde não apenas as fronteiras entre os 
componentes curriculares não existem mais, como fica caracterizado que elas 
formam a parte de um todo integrado (MEDEIROS, 2018).
 Nesta perspectiva, a Avaliação da Aprendizagem, como parte importante do 
desenvolvimento de um currículo, deve ser entendida como um instrumento capaz 
de pomover a autorreflexão, possibilitando ao(à) estudante, que é protogonista 
no processo de ensino e de aprendizagem, pensar sobre seu percurso perante a 
construção de um conceito, perceber seus erros e reconstruir caminhos frente a um 
conhecimento significativo, aplicável, dinâmico. 
 Na dinâmica de ensinar, a avaliação pode fornecer pistas importantes para 
educadores(as) e gestores(as), a fim de que estes(as) possam avançar em práticas 
pedagógicas ou retomar alguma etapa do processo de ensino e de aprendizagem, 
com o intuito de vencer as dificuldades apresentadas. Portanto, a avaliação deve 
ser percebida como um elemento integrador entre aprendizagem e ensino, como 
um conjunto de ações que busca obter informações sobre o que foi aprendido 
e como foi aprendido (BRASIL, 2017). Além disso, “[...] a avaliação deve ser 
redimencionadora das ações pedagógicas e deve assumir um caráter processual, 
formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica” (BRASIL, 2013, p. 
123).
 Isto posto, a avaliação da aprendizagem é um instrumento mediador 
na construção do currículo e se encontra intimamente relacionada à gestão da 
aprendizagem dos(as) estudantes.
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2.1 COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

 A BNCC (BRASIL, 2017) apresenta um conjunto de aprendizagens essenciais 
que devem ser desenvolvidas ao longo da Educação Básica, de forma a 

assegurar os direitos de aprendizagem como afirma o Plano Nacional de Educação ( Lei 
nº 13005/2014) (BRASIL, 2014): 

7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, 
diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional 
comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino 
fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e 
local;

 O termo competência é definida na BNCC como “[...] a mobilização de 
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p. 
8).
 Serão apresentadas a seguir as Competências Gerais da Educação Básica (BRASIL, 
2017, p. 9-10):

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 
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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.

 Além das Competências Gerais, a BNCC (BRASIL, 2017) apresenta Competências 
Específicas para as áreas e outras, para cada componente curricular que estão 
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destacadas ao longo de seus textos e que devem ser desenvolvidas ao longo dos anos 
de escolaridade.
 A seguir, apresentamos os textos curriculares dos componentes curriculares 
seguindo a especififcação da BNCC, iniciando com a Educação Infantil; seguindo 
com a Área de Linguagens (com os componentes curriculares Língua Portuguesa, 
Arte, Educação Física e Língua Inglesa), Área de Matemática (componente curricular 
Matemática); Área de Ciências da Natureza (componente Ciências); Área de Ciências 
Humanas (Componentes Geografia e História); Referencial da EJA; Tecnologias e o 
Referencial de Ensino Religioso (BRASIL, 2017). 
 Com exceção dos componentes curriculares História, Arte, Educação Infantil 
e EJA, os demais apresentam a sistematização de seus conhecimentos por meio de 
Unidades Temáticas, Objetos de Conhecimento e Habilidades. A língua Portuguesa, 
no entanto, se organiza em Práticas de Linguagem, Campos de Atuação, Objetos de 
Conhecimento e Habilidades. 
 Em relação às Habilidades, o Referencial Curricular da Rede Municipal de Juiz 
de Fora optou pela mesma sistematização trazida pela BNCC (BRASIL, 2017), por código 
alfa-numérico, como no exemplo que se segue:

 

 

 
 
 O código varia de acordo com o ano de escolaridade a que se refere, 
componente curricular e a ordem que a habilidade aparece no ano de escolaridade. 
No Referencial Curricular de Juiz de Fora, foram inseridas outras letras ao final do 
código para identificar de qual documento ela foi retirada. O quadro a seguir explica 
esse acréscimo: 
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Quadro 2 – Códigos Alfa-numéricos usados no Referencial Curricular da Rede Municipal 
de Juiz de Fora

CÓDIGOS ALFA-NUMÉRICOS SIGNIFICADO

EF07HI09
Habilidade da BNCC sem modificação

EF07HI09MG
Habilidade criada por Minas Gerais 

(Currículo Referência de Minas Gerais)

EF07HI09XMG
Habilidade da BNCC modificada por Minas Gerais 

(Currículo Referência de Minas Gerais)

EF07HI09JF
Habilidade criada por Juiz de Fora 

(Proposta Curricular da Rede Municipal – 2012)

Fonte: Secretaria de Educação/PJF/2020

 Esse Referencial Curricular deverá embasar a revisão dos PPP das escolas e os 
planos de ensino anuais dos(as) docentes das escolas da Rede Municipal de Ensino de 
Juiz de Fora.
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39 Aquela que se baseia mais no método científico, onde você observa, analisa e testa para chegar a uma 
conclusão, uma dedução dos tópicos que você analisou (LEVY, 2016).
40 O raciocínio indutivo leva a conclusões prováveis, porém mais gerais do que o conteúdo das hipóteses. 
O pensamento indutivo se baseia mais em observar, ele pode passar apenas por coincidências ou por 
certezas (LEVY, 2016).

   ÁREA DE MATEMÁTICA

 O conhecimento matemático no âmbito escolar vem sendo apresentado 
sob novas perspectivas na relação ensino-aprendizagem. Como parte 

do conhecimento humano, a Matemática assume, em todas as etapas da Educação 
Básica, papel relevante na formação dos(as) estudantes (BRASIL, 2017). Cada vez 
mais, os conhecimentos matemáticos devem possibilitar um entendimento acerca 
do mundo e de suas múltiplas relações, sociais, políticas, econômicas, artísticas, 
culturais e filosóficas.
 Neste contexto, é urgente que os(as) professores(as) reconheçam os 
elementos que devem compor uma formação matemática que contribua para a 
plena inclusão de todos(as) os(as) estudantes na vida social, em suas múltiplas 
dimensões (SANTOS; LIMA, 2010). Perceber a forma como cada um(a) constrói seu 
conhecimento e levar em consideração que o tempo de aprender dos(as) estudantes 
pode ser diferente; elaborar estratégias diversificadas e significativas despertando a 
curiosidade; desenvolver a criatividade relacionando elementos da arte, da música, 
da dança, da filosofia, da história no contexto da aprendizagem matemática são 
passos importantes na garantia do direito de os(as) estudantes aprenderem esse 
componente curricular.
 Logo,a área da Matemática, no Ensino Fundamental, centra-se, no 
desenvolvimento da compreensão de conceitos e procedimentos de investigação 
que estão presentes na dinâmica da construção de conhecimentos, bem como no 
desenvolvimento de atitudes e valores (BRASIL, 2017). Para isso, é importante que 
os(as) professores(as) responsáveis por desenvolver a Educação Matemática no 
município de Juiz de Fora não se esqueçam que as descobertas matemáticas não 
são somente dedutivas39 , mas, fundamentalmente, práticas e indutivas40.
 O que se pretende é que o(a) estudante construa o conhecimento 
matemático de forma significativa, desenvolvendo capacidades essenciais para 
a análise, compreensão e intervenção em diferentes contextos, percebendo sua 
aplicabilidade na sociedade contemporânea, cientes de suas responsabilidades 
sociais (BRASIL, 2017). Contudo, devem ser inseridas no enredo das aulas de 
matemática contextualizações que se relacionem com as vivências dos(as) 
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esportes, na culinária, na música, nas artes, em problemas enfrentados pelos 
moradores do bairro onde a escola está inserida e em tantas outras situações. 
 Por outro lado, entendemos que é preciso tomar certo cuidado com falsas 
contextualizações, em que situações apresentadas são apenas pretextos para a 
obtenção de números a serem usados em operações matemáticas (SANTOS; LIMA, 
2010), mas não podemos deixar de lado outras possibilidades de contextualização, 
inclusive as internas à própria Matemática. Ainda segundo os autores, a 
contextualização deve ser percebida como um instrumento que permita aos 
estudantes estabelecer relações entre os diferentes conhecimentos, construídos 
historicamente, com os quais eles deverão entrar em contato ao longo do seu 
processo de escolarização (SANTOS; LIMA, 2010). 
 Neste sentido, é preciso saber o que ensinar sobre um determinado assunto 
em cada ano especificamente, sem perder de vista a ideia de que o pensamento 
matemático não se constrói de forma linear (PIRES, 2000). É interessante notar 
que, apesar de a Área da Matemática apresentar as Habilidades organizadas em 
uma tabela, como veremos a seguir, isso não implica na forma como os Objetos 
de Conhecimentos devem ser trabalhados, e sim um modo de organização das 
informações. 
 Nesse processo de pensar e trabalhar de forma articulada os saberes 
matemáticos com outras áreas de conhecimento afim de que os(as) estudantes 
mobilizem esses saberes como resposta a uma situação-problema, é que as 
competências específicas da área assumem um papel importante. Optamos por 
inseri-las no Referencial Curricular de Matemática de Juiz de Fora por percebermos 
as possibilidades de ampliação no trabalho com a matemática escolar, já que a 
noção de competência apresentada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
(BRASIL, 2017) contribui para um novo significado de escola que já não se ajusta a 
trilogia do saber fazer (ler, escrever, contar) a qual fundamentou a escolaridade do 
século XX. 
 A relação do ensino-aprendizagem por competência considera os saberes 
como recursos a serem mobilizados, a trabalhar por meio de problemas, a 
desenvolver projetos com os(as) estudantes, a caminhar no sentido de uma maior 
integração entre as diversas áreas do saber.
 Nesta perspectiva, a aprendizagem em Matemática está embasada na 
Educação Matemática voltada para a resolução e elaboração de problemas, 
estimulando o pensamento crítico, a criatividade, a colaboração e o conhecimento.  
Segundo Clareto (2010, p.79), “Aprender não é sair de um estado no qual não se 
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construir sentidos novos, não é reconhecer, é produzir modos de existir no mundo, 
produzindo o próprio mundo”.
 Desta forma, o Referencial Curricular de Matemática da Rede Pública 
Municipal de Juiz de Fora destaca o compromisso que o Ensino Fundamental 
deve ter com o letramento matemático, definido aqui como “[...] competências e 
habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente” 
(BRASIL, 2017, p.266). Para que essas competências específicas e habilidades 
sejam desenvolvidas, é necessário um bom planejamento no qual se articulemos 
diferentes conhecimentos matemáticos com outras áreas, contexto social e 
variados recursos e procedimentos. Deve-se, portanto, trazer para o currículo as 
perspectivas históricas; da Etnomatemática41 , das novas tecnologias; da Modelagem 
Matemática42; da Literacia Estatística43, do lúdico de maneira mais significativa, 
dinâmica e criativa, na forma de ser apresentada, com vista a auxiliar nos processos 
de ensino e aprendizagem.
 É essencial que o(a) professor(a) conte com uma perspectiva abrangente 
do desenvolvimento dos conceitos matemáticos e de metodologias de ensino que 
propiciem aprendizagens significativas para os(as) estudantes. O uso de vivências, 
de experiências cotidianas e do lúdico deve estar presente em todas as etapas 
da Educação Básica, inserindo uma dinâmica de construção de conhecimento em 
contextos mais amplos, que vão para além dos muros da escola.
 A seguir apresentamos as competências específicas do componente 
curricular de matemática que devem se articular com as competências gerais da 
BNCC (BRASIL, 2017). Para a área de Matemática, há oito competências específicas 
para o Ensino Fundamental. Essas competências se articulam para a formação 
do(a) estudante em sua integralidade e subsidiam os(as) professores(as) sobre os 
conhecimentos e as habilidades essenciais a serem trabalhadas, sendo elas:

41 Sugerimos a leitura do livro Etnomatemática – Elo entre as tradições e a modernidade de um dos maiores 
Educadores Matemáticos do mundo, Ubiratan D’Ambrósio. Neste livro, ele apresenta seus mais recentes 
pensamentos sobre Etnomatemática, uma tendência da qual é um dos fundadores.
42 A Modelagem Matemática é uma tendência da Educação Matemática que valoriza, entre outras coisas, o 
trabalho exploratório por parte dos(as) estudantes sobre temáticas ligadas ao cotidiano, possibilitando um 
trabalho interdisciplinar e conjunto com outras tendências, oportunizando a construção de conhecimentos 
de maneira dinâmica (CARVALHO, 2018).
43 Pode ser entendida como a capacidade para interpretar argumentos estatísticos em textos jornalísticos, 
notícias e informações de diferentes naturezas. Significa muito mais do que possuir competências de 
cálculo, é preciso adquirir habilidades para compreender a leitura e a interpretação numérica necessária 
para o exercício pleno da cidadania com responsabilidade social na tomada de decisões (CARVALHO; 
LOPES, 2005).
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 (BRASIL, 2017, p. 267)

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 comunicar informações 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 e sintetizar 
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 abordam, 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.
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5.1 MATEMÁTICA

 Nas últimas décadas, os Objetos de Conhecimento44 a serem ensinados e 
aprendidos têm sido organizados em grandes campos da matemática. 

Segundo Santos e Lima (2010, p. 3), “[...] embora se observem algumas variações, há 
razoável concordância entre as várias propostas de classificação desses conteúdos”. 
 No Referencial Curricular da Rede Pública Municipal de Juiz de Fora, optamos por 
seguir o arranjo proposto pela BNCC (BRASIL, 2017) e o Currículo Referência de Minas 
Gerais (CRMG) (MINAS GERAIS, 2018), que organiza os Objetos de Conhecimento em 
cinco Unidades Temáticas/Campos de Conhecimento: Números, Álgebra, Grandezas e 
Medidas, Geometria, Probabilidade e Estatística. Essa é uma das formas de organização 
do referencial curricular. Para cada Unidade Temática definiu-se um conjunto de Objetos 
de Conhecimentos, que por sua vez, agregam um grupo de Habilidades.
 Podemos encontrar essa forma de organização em outro importante documento 
intitulado “Princípios e Normas para a Matemática Escolar”, do National Council of 
Teachers of Mathematics (NCTM, 2007), o qual descreve os conteúdos matemáticos 
em cinco grandes categorias: Números e Operações, Álgebra, Geometria, Medida e, 
finalmente, Análise de Dados e Probabilidade.
 Os diferentes campos de conhecimento da Matemática, aqui representados por 
meio das Unidades Temáticas, reúnem um conjunto de ideias fundamentais que produzem 
articulações entre eles: equivalência, ordem, proporcionalidade, interdependência, 
representação, variação e aproximação. Essas ideias fundamentais contribuem para o 
desenvolvimento do pensamento matemático dos(as) estudantes e devem se converter, 
na escola, em Objetos de Conhecimento (BRASIL, 2017).
 Ao definir os Objetos de Conhecimento de Matemática para o Ensino 
Fundamental, espera-se que o trabalho a ser desenvolvido no espaço escolar seja capaz 
de despertar o interesse e a curiosidade dos(as) estudantes de modo a ajudá-los(as) a 
desenvolverem-se em seus aspectos físicos, intelectuais, sociais, artísticos, tecnológicos 
e emocionais. Além de compreenderem o mundo à sua volta, encontrando soluções 
para os problemas do dia-a-dia, ao mesmo tempo que desenvolvem habilidades em 
comunicar-se matematicamente.
 Nessa perspectiva, por exemplo, ensina-se sobre quantidades considerando 
que o(a) estudante perceba que, para além da estrutura subjacente a um sistema de 

44 Objetos de conhecimento serão considerados ao longo do Referencial Curricular de Matemática do 
Município de Juiz de Fora como sinônimo de conteúdo. Dentro do contexto do ensino de Matemática 
objeto de conhecimento é entendido como fatos, fenômenos, coisas com que coexistimos e necessitamos 
conhecer como sujeitos cognoscentes. Essa perspectiva de conteúdo é assumida mediante a necessidade 
que há na mudança na relação ensino-aprendizagem desse componente curricular.
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lhe exige. Assim, identificar a vantagem de levar determinado produto para casa 
após uma comparação entre quantidade/preço/qualidade, e da mesma forma pensar 
soluções práticas para problemas que envolvam questões de sustentabilidade podem 
ser conhecimentos associados ao ensino de matemática. Portanto, cada conhecimento 
matemático se relaciona, neste Referencial Curricular, assim como na BNCC(BRASIL, 
2017), a habilidades que permitem aos(às) estudantes aplicá-las a um determinado 
fim. Essas habilidades envolvem processos cognitivos mais complexos como investigar, 
analisar, criar, estimar, relatar etc., visando à resolução de situações-problemas.
 Nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º) é imprescindível retomar 
vivências cotidianas dos(as) estudantes com números, formas e espaço, grandezas e 
medidas e também as experiências desenvolvidas na Educação Infantil, para iniciar uma 
sistematização de conhecimentos que começam a ser desenvolvidos no espaço escolar 
desde a primeira etapa da Educação Básica. Nessa fase, as habilidades matemáticas que 
os(as) estudantes devem desenvolver não podem ficar restritas à aprendizagem dos 
algoritmos, das chamadas “quatro operações”, apesar de sua importância. É necessário 
que o trabalho desenvolvido com os(as) estudantes seja desafiador, significativo, que 
desperte a curiosidade e que contribua para o seu desenvolvimento integral. Portanto é 
necessário desenvolver habilidades relativas às cinco Unidades Temáticas apresentadas 
pelo componente curricular de matemática de forma interdisciplinar, transdisciplinar e 
multidisciplinar.
 Nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º), consideramos relevante 
considerar as experiências e os conhecimentos matemáticos já vi¬venciados e 
desenvolvidos pelos(as) estudantes, seja no meio social ou no espaço escolar, criando 
situações novas nas quais eles(as) possam fazer observações sistemáticas de aspectos 
quantitativos e qualitativos da realidade, estabelecendo inter-relações entre eles e 
desenvolvendo ideias mais complexas. É importante que haja uma ampliação e um 
aprofundamento das aprendizagens que vêm sendo desenvolvidas até o 5º ano do 
Ensino Fundamental, sendo que o(a) professor(a) precisa perceber como as habilidades 
matemáticas vão sendo construídas ao longo do tempo. A aprendizagem deste 
componente curricular está intrinsecamente relacionada à apreensão de significados 
dos objetos matemáticos. Esses significados resultam das conexões que os(as) 
estudantes estabelecem entre os objetos e seu cotidiano, entre eles e os diferentes 
temas matemáticos e, por fim, entre eles e as demais áreas de conhecimento.
 Esse Referencial Curricular tem a intenção de possibilitar e ampliar diálogos 
entre os diversos atores escolares, as Unidades Temáticas e as várias áreas do saber, e 
por este motivo ele pode ser apropriado pela comunidade escolar, provocando vários 
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através de reflexões contínuas. Dessa forma, será necessário um trabalho de todos(as), 
em conjunto – direção, coordenação, professores(as),pais, estudantes e Secretaria de 
Educação –, para que estas orientações curriculares contribuam com o fazer e o pensar 
da Matemática no espaço escolar, com o objetivo de se estender para o cotidiano, 
fazendo as adequações necessárias às diferentes realidade socioculturais.
 Dentro desta proposta de integração entre as áreas de conhecimento em que 
se tenta romper com a estrutura de textos cristalizados (DETONI, 2010) que dialogam 
muito mais com os saberes dos(as) professores(as) do que com os dos(as) estudantes, 
entendemos que o papel do processo avaliativo, também, precisa ser repensado.
 Isto posto, consideramos que a avaliação deva ser percebida como um elemento 
integrador entre a aprendizagem e o ensino, como um conjunto de ações que busca 
obter informações sobre o que foi aprendido e como foi aprendido (BRASIL, 2017). 
Neste sentido, também, é necessário ter um olhar sobre os erros que os(as) estudantes 
cometem. Segundo Cury (2007), pode-se usar os erros cometidos pelos(as) estudantes 
como subsídios no planejamento de estratégias de ensino. Para Souza (2004, p.19):

Quando a criança comete um erro, ela emite ao professor sinais da 
qualidade de suas interpretações que, por sua vez, depende do nível de 
estruturação da sua inteligência. Sinaliza também a fragilidade da sua 
relação com o objeto de conhecimento e pode dar pistas importantes 
sobre suas reais capacidades de assimilação. 

 É certo que o acerto de determinada tarefa apresenta informações 
interessantes quando se analisa a forma como o(a) estudante construiu seu 
pensamento. E, de fato, na maioria das vezes, o que se percebe é que há um interesse 
muito maior no acerto do que no erro. O erro é visto de imediato como falta de 
conhecimento, e o acerto, como aprendizagem consolidada (MORAES, 2017). 
Helena Cury (2007) trata o erro como um conhecimento, e não como uma falta 
dele. Segundo a autora, os erros são hipóteses legítimas baseadas em concepções 
adquiridas ao longo da vida escolar, é um indicador do processo de raciocínio (CURY, 
2007).
 Nesta perspectiva, entendemos que o erro deva ser percebido como um 
conhecimento que o(a) estudante tem sobre determinado objeto, ou uma crença 
adquirida durante o processo de aprendizagem, e que, por falta de observação por 
parte de quem ensina, foi se consolidando ao longo do tempo. Logo, concordamos 
com Cury (2007), pois, segundo ela é nas respostas dos(as) estudantes que 
encontramos suas concepções a respeito de conceitos e procedimentos.
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é um processo mediador na construção do currículo e se encontra intimamente 
relacionada à gestão da aprendizagem dos(as) estudantes. Logo, é necessário refletirmos 
sobre o papel da avaliação nessa nova proposta de currículo, compreendendo-a como 
uma possibilidade do(a) estudante pensar sobre o seu processo de aprendizagem, 
percebendo seus erros e reconstruir seus passos frente a um conhecimento matemático 
significativo (MORAES, 2017). Portanto, a avaliação deve ser compreendida como 
elemento integrador entre a aprendizagem e o ensino, um elemento de reflexão para 
o(a) professor(a) sobre sua prática educativa e um instrumento que possibilita ao(à) 
estudante tomar consciência de seus avanços e de suas dificuldades (BRASIL, 2017).
 A seguir apresentamos as Unidades Temáticas (Números, Álgebra, Geometria, 
Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística) e as expectativas em relação ao 
ensino e aprendizagem no contexto desse componente curricular. Ressaltamos que elas 
estão presentes em todos os anos do Ensino Fundamental e são abordadas de maneira 
progressiva relacionando-se de modo que o conhecimento não fique fragmentado 
e sem sentido. Há uma gradação, por complexidade, dos Objetos de Conhecimento e 
Habilidades em cada ano escolar, atentando-se para que não haja rupturas de um ano 
para o outro. 

Unidades Temáticas

Números 
 A proposta de trabalho para Unidade Temática Números tem como objetivo 
desenvolver o pensamento numérico, levando os(as) estudantes a conhecer as diversas 
maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em 
quantidades (BRASIL, 2017). Na construção do pensamento numérico é essencial que os(as) 
estudantes se apropriem dos conceitos que antecedem à escrita do número propriamente 
dita.
 Entendemos que é necessário que seja construído e consolidado os conceitos de 
classificação, seriação, inclusão, conservação, aproximação, proporcionalidade, equivalência, 
ordem e outros em uma Educação Matemática que seja significativa e que se relacione com 
outras áreas do conhecimento. Tais conceitos devem ser aprofundados e ampliados à medida 
que os(as) estudantes vão avançando nos anos escolares.
 A proposta de trabalho para o campo numérico deve oportunizar experiências que 
vão para além das regras e técnicas de lidar com os números e as operações que os envolvem. 
A Matemática Escolar tem se pautado demasiadamente nas técnicas, em detrimento da 
construção de ideias matemáticas. Enfatizamos, nesse sentido, que a abordagem envolvendo 
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à mera técnica de operar com números.
 É essencial que as operações aritméticas que serão apresentadas aos(às) estudantes 
ao longo do Ensino Fundamental não sejam postas como fatos em si (DETONI, 2010) 
desvinculados das definições fundamentais dos números. É interessante não se gastar um 
tempo excessivo com exercícios de memorização a partir de algoritmos em detrimento da 
compreensão histórica e conceitual da numeração.
 É preciso aproximar os(as) estudantes, desde a primeira etapa da Educação Básica, 
dos momentos históricos de constituição da ideia de número, com as manifestações culturais, 
sociais, artísticas e tecnológicas. A História da Matemática é uma área interessantíssima a ser 
explorada na construção dos significados numéricos. É necessário, portanto, que se proponha 
o uso de diferentes metodologias de ensino da Matemática, a fim de melhorar os processos 
que envolvem a relação de ensino e aprendizagem dos conceitos matemáticos que embasam 
a construção do Número, favorecendo a participação ativa dos(as) estudantes nesse processo.
 A Unidade Temática Números tem como um de seus objetos de estudos os 
diferentes campos numéricos e as operações entre eles, abrangendo desde os naturais 
e o sistema de numeração decimal, até as frações e os decimais. É possível associar tais 
competências à aritmética, à geometria, à álgebra e à combinatória, mas elas se conec¬am 
a todos os campos da matemática escolar.
 Nessa perspectiva, chamamos a atenção para que os(as) estudantes sejam levados 
a compreender de maneira significativa, dentro de um contexto histórico, o nosso Sistema 
de Numeração Decimal, responsável por ampliar a capacidade de raciocinar sobre as 
quantidades. Para Detoni (2010), é preciso trazer as relações históricas que envolvem 
o Sistema de Numeração Decimal, pois o(a) estudante pode“[...] percebê-lo como um 
componente da vocação humana para organização do espaço e do tempo e não como 
simplesmente um instrumento algoritmo para registros numéricos”.
 Nos anos iniciais de escolaridade, o(a) estudante vive imerso(a) no mundo em 
que diferentes formas de o número aparecer se manifestam. Nesse sentido, o trabalho 
com números, nessa etapa, pode explorar seu reconhecimento em diferentes contextos, 
ao mesmo tempo que os(as) levem a perceber novos sentidos numéricos. A expectativa 
é que eles(as) resolvam e elaborem problemas com números naturais e racionais cuja 
representação decimal é finita, envolvendo diferentes significados das operações 
aritméticas. Espera-se ainda, que os(as) estudantes, sejam capazes de argumentar e 
justificar os procedimentos utilizados para a resolução das atividades propostas, ao 
mesmo tempo que avaliem a plausibilidade dos resultados encontrados. Ou seja, que 
sejam incentivados a pensar a partir de informações recebidas, analisando-as e buscando 
respostas frente a uma postura mais ativa.
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desenvolvam diferentes estratégias para a obtenção dos resultados, sobretudo por estimativa 
e cálculo mental, além de algoritmos, uso de calculadoras e alguns aplicativos educacionais. 
Para isso, é importante que os(as) educadores(as) se valham de estratégias para desenvolver 
essas habilidades, como o uso de jogos e tecnologias. O importante é que os procedimentos 
sejam inseridos em uma rede de significados mais ampla cuja intenção não seja a apuração 
em si, mas as relações que ela permite estabelecer entre os diversos conhecimentos que 
os(as) estudantes já vêm desenvolvendo ao longo de suas vivências.
 Nessa fase espera-se também o desenvolvimento de habilidades no que se 
refere à leitura, escrita e ordenação de números naturais e números racionais por meio 
da identificação e compreensão de características do sistema de numeração decimal, 
sobretudo o valor posicional dos algarismos. É, portanto, oportuno comentar que os(as) 
estudantes sejam motivados a perceber que os décimos, centésimos, milésimos mantêm, 
uns com os outros, a mesma relação que as dezenas, centenas, milhares mantêm entre 
si. Compreender essa extensão e aplicar na constituição de outros conjuntos numéricos e 
operações contribui para que cresçam em autonomia de pensamento matemático.
Na perspectiva de que os(as) estudantes aprofundem a noção de número, é importante 
colocá-los(as) diante de tarefas, como as que envolvem medições, nas quais os números 
naturais não são suficientes para resolvê-las, indicando a necessidade dos números 
racionais tanto na representação decimal quanto na fracionária.
 A ideia abstrata de número é fruto de um processo que, de algum modo, refaz o 
percurso da humanidade, desde a compreensão de numerais concretos, até o momento 
em que se estabelece o conceito de número como uma propriedade comum a diversas 
coleções com o mesmo número de elementos.
 Na medida em que lhes sejam oferecidas, por exemplo, oportunidades de manipular 
objetos dispostos em determinada sequência e pedido que identifiquem regularidades na 
formação da sequência, poderão familiarizar-se com a ideia de um padrão que caracteriza 
a lei de formação da sequência, contribuindo, também, para o desenvolvimento do 
pensamento computacional e algébrico. Essa postura didática colabora enormemente 
para que se desenvolvam a capacidade de observar, deduzir e inferir, capacidades essas 
inerentes ao pensamento matemático. Assim, o trabalho com sequências numéricas, nesse 
referencial curricular, tem o intuito de contribuir para que os(as) estudantes compreendam 
que sequências se constituem a partir de uma lei de formação e que essa compreensão 
permite que se identifique qualquer elemento da sequência a partir de um elemento 
conhecido.
 Ao organizar as Habilidades referentes à Unidade Temática Números, 
compreendemos que a ideia de número vai se constituindo, ao longo dos anos escolares, 
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numéricos (naturais, racionais, inteiros, irracionais e reais). 
 A expectativa para os anos finais do Ensino Fundamental é a de que os(as) estudantes 
resolvam e elaborem problemas mais complexos dos que os desenvolvidos na etapa anterior 
envolvendo o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Nesta etapa, espera-se 
que os significados que compreendem as operações aritméticas estejam consolidados e 
que, portanto, os(as) estudantes sejam capazes de utilizar diversas estratégias para resolver e 
elaborar problemas envolvendo-as.
 Para que o pensamento numérico seja ampliado é interessante colocá-los(as) 
diante de problemas que irão exigir a percepção de novos significados como, por exemplo, 
os geométricos, nos quais os números racionais não são suficientes para resolvê-los. 
Assim, é importante proporcionar aos(às) estudantes a reflexão acerca da necessidade de 
reconhecimento dos números irracionais de forma que eles reconheçam a necessidade desses 
números.
 Esse pensamento é ampliado e aprofundado quando se discutem situações que 
envolvem conteúdo das demais Unidades Temáticas: Álgebra, Geometria, Grandezas e 
medidas, Probabilidade e estatística. As Habilidades que envolvem o campo numérico, 
trazem alguns conceitos que estão presentes no dia-a-dia da sociedade e que devem ser 
compreendidos por nossos(as) estudantes, como aqueles que envolvem a educação financeira 
e o campo da estatística e probabilidade, por exemplo.
 É importante perceber como as habilidades matemáticas expressam o direito de 
aprender do(a) estudante de forma significativa, favorecendo um trabalho interdisciplinar. Tal 
fato é perceptível nesta Unidade Temática e nas outras, pois envolvem as dimensões culturais, 
sociais políticas e psicológicas, além de questões essenciais como consumo, trabalho, dinheiro, 
tecnologia, responsabilidade e cidadania.

Álgebra
 A Álgebra é a segunda Unidade Temática na ordem de apresentação do componente 
curricular de Matemática, isso não significa que ela ou outra Unidade Temática devam 
ser trabalhadas na ordem em que aparecem. É necessário que o(a) professor(a) perceba 
a relação existente entre os campos da Matemática, podendo pensar uma estrutura de 
rede45 para o desenvolvimento do currículo. Ou seja, cabe pensar que os Objetos de 

45 A perspectiva do desenvolvimento do currículo seguindo a estrutura de uma rede tenta romper com o 
modelo curricular cartesiano. As redes de significados, como estratégia para organização curricular inspiram-
se na associação do cérebro humano com o mundo de significações, ou seja, na ideia de que “conhecer” 
significa “conhecer o significado”, o que se constrói individual e socialmente, por meio de relações que 
podem ser de natureza lógica, causal, correlacional e que se articulam em feixes, em redes (PIRES, 2000).
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de caminhos, de tal forma que nenhum conhecimento ou caminho seja privilegiado em 
relação ao outro, nem unicamente subordinado a qualquer um deles” (PIRES, 2000, p.256). 
 Nesta perspectiva, Pires(2000) defende que essa forma de percorrer os Objetos 
de Conhecimento abre oportunidades para abordagens interdisciplinares, pois, na 
medida em que cada educador(a) busca encontrar relações de cada tema com outros 
que lhe sejam pertinentes, novas ramificações desta rede irão se construindo, ao mesmo 
tempo em que proporcionam um ensino mais significativo para os(as) estudantes, algo 
que a nosso ver, pode ajudar a recuperá-los sem prejudicar a aprendizagem daqueles 
que se encontram em um nível mais avançado (MORAES, 2017).
 Cabe ressaltar que o estudo da Álgebra está presente, também, nos anos 
iniciais no currículo de Matemática da Rede Pública Municipal de Juiz de Fora desde 
2012 (JUIZ DE FORA, 2012) e que apesar de a BNCC (BRASIL, 2017) trazer esse campo 
como algo novo para o currículo dos anos iniciais, a proposta curricular de Matemática 
da rede já incentivava o trabalho nesta etapa escolar.
 É necessário perceber como essa Unidade Temática vai sendo construída ao 
longo do tempo e como ela é desenhada no currículo. Nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental os Objetos de Conhecimento se relacionam à percepção e a investigação 
de padrões figurais e numéricos, bem como às propriedades das operações e ao sinal 
de igualdade, além de incentivar o desenvolvimento das ideias de proporcionalidade 
e equivalência. Há um direcionamento para o desenvolvimento do pensamento 
algébrico e não nas operações algébricas, isso é importante observar, pois nessa fase, 
não se objetiva o uso de letras para expressar regularidades e/ou padrões observados, 
por mais simples que sejam.
 Um dos modos de compreender o estudo da Álgebra escolar, que inclusive é 
mencionado por Ponte; Brocardo e Oliveira (2005) que, citando o autor o americano 
James Kaput, explicita que o pensamento algébrico é algo que se manifesta quando, 
através de conjecturas e argumentos, se estabelecem generalizações sobre dados 
e relações matemáticas, expressas através de linguagens cada vez mais formais. É 
interessante ressaltar que esse processo de generalização pode ocorrer com base 
na Aritmética, na Geometria, em situações de Modelação Matemática e, em última 
instância, em qualquer conceito matemático lecionado desde os primeiros anos de 
escolaridade.
 Com isso, queremos chamar a atenção para o fato de que desenvolver o 
pensamento algébrico envolve outras estruturas que vão para além da capacidade 
de manipulação de símbolos. Esse tema não deve se reduzir ao trabalho com o 
simbolismo formal. Aprender Álgebra implica em ser capaz de pensar algebricamente 
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modelação. Resumir a atividade algébrica à manipulação simbólica equivale a reduzir 
a riqueza desse Campo de Conhecimento a apenas uma das suas facetas. Por isso 
é interessante envolver os(as) estudantes em situações-problema de investigação, 
sempre observando a relação que eles fazem entre o concreto e abstrato.
 Nos anos finais do Ensino Fundamental, os estudos relativos ao campo 
algébrico devem aprofundar e ampliar o que foi desenvolvido ao longo dos anos 
iniciais. Nessa etapa da Educação Básica, os(as) estudantes devem ser capazes de 
utilizar representações algébricas para expressar generalizações sobre as propriedades 
das operações aritméticas. Para isso, eles(as) devem ser estimulados a perceber de 
forma construtiva padrões e regularidades observáveis em sequências numéricas 
ou figurais. A compreensão da noção de variável pela interdependência da variação 
entre grandezas e a construção de procedimentos para calcular o valor numérico de 
expressões algébricas, se fazem presentes nesta Unidade Temática para esta fase de 
escolarização. As técnicas de resolução de equações e inequações, inclusive no plano 
cartesiano, devem ser desenvolvidas como uma maneira de representar e resolver 
determinados tipos de problema, e não como objetos de estudo em si mesmos.
 O desenvolvimento das Habilidades relativas a essa Unidade Temática, como 
também aquelas relativas Números, Geometria e Probabilidade e Estatística, podem 
contribuir para o desenvolvimento do pensamento computacional dos(as) estudantes 
da Educação Básica (BRASIL, 2017) tendo em vista que eles(as) precisam ser capazes 
de compreender e traduzir situações diversas em outras linguagens, fazendo uso de 
algoritmos e de seus fluxogramas, por exemplo.
 Algumas das ideias matemáticas que estão sendo consideradas nesse campo 
de conhecimento são: equivalência, variação, interdependência e proporcionalidade. 
Em suma, essa Unidade Temática deve estimular o desenvolvimento do pensamento 
algébrico por meio de atividades que abranjam caráter exploratório e/ou investigativo 
não se reduzindo ao uso de fórmulas. Neste sentido, se faz necessário criar situações 
didático-pedagógicas em que os(as) estudantes possam usar diferentes sistemas de 
representação, raciocinar dedutiva e indutivamente, e resolver problemas no campo 
da modelagem matemática envolvendo diversos contextos.

Geometria 
 A Geometria é um dos Campos de Conhecimento mais fértil do componente 
curricular de Matemática. Ela está presente em várias situações da vida cotidiana e, 
muitas vezes, lidamos com ela sem nos darmos conta. O conhecimento geométrico faz 
parte da vida humana. Às vezes apreciamos sua beleza sem enxergarmos as relações 
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vezes. Tal fato pode ser observado na apreciação de obras de arte de grandes pintores 
como Van Gogh46, por exemplo, que usa elementos geométricos para compor algumas 
de suas obras, como as linhas geométricas que formam o cenário do quarto e a noção 
de perspectiva na tela Quarto em Ales. Os conceitos que envolvem esse Campo de 
Conhecimento presentes na composição de muitas obras de arte passam, na maioria 
das vezes, despercebidos. 
 Com um olhar um pouco mais atento observamos a presença dos entes 
geométricos em vários contextos sociais, na construção civil, na organização de plantios, 
nas esculturas, em elementos da natureza, no processo de urbanização de uma cidade, 
no deslocamento de corpos, na cultura de diferentes povos, na composição do Universo, 
entre outros.
 Com isto, queremos chamar atenção para as possibilidades de trabalhos que essa 
Unidade Temática permite estabelecer com outras áreas de conhecimento. Os conceitos 
geométricos quando trabalhados com a parte estética, filosófica e cultural contribui 
para o desenvolvimento de um tipo de pensamento que permite ao(à) estudante 
compreender, descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive, bem 
como resolver problemas de diferentes naturezas (BRASIL, 1998).
 O trabalho desenvolvido nessa Unidade Temática quando bem planejado e 
articulado com outros componentes curriculares pode ampliar a forma de o(a) estudante 
se posicionar frente às questões que lhes exigem uma capacidade de abstração maior, 
pois possibilita construir algumas relações (topológicas, projetivas e euclidianas) 
importantes, conduzindo-os(as) ao desenvolvimento das noções de espaço e forma. 
 A primeira noção de Geometria que o(a) estudante desenvolve em seu contexto 
social é através de observações e percepção do espaço (VITAL; MARTINS; SOUZA, 2016). 
Segundo Smole, Diniz e Cândido (2000), a percepção do espaço pelo(a) estudante se 
dá em três etapas essenciais, sendo elas: 1. Espaço vivido - é aquele que a(o) criança/
estudante vivencia fisicamente através dos movimentos e dos deslocamentos realizados 
em brincadeiras, jogos e atividades que permitem percorrer, delimitar ou organizar 
esse espaço; 2. Espaço percebido – é aquele que a(o) criança/estudante não precisa 
experimentá-lo fisicamente para lembrar-se dele; 3. Espaço concebido – essa etapa 
exige da(o) criança/estudante a capacidade de estabelecer relações espaciais entre 

46 Sugerimos uma apreciação da tela Quarto em Arles desse grande artista holandês. A pintura, na qual o 
artista retrata o seu lugar de descanso, tem detalhes inquietantes, o chão parece inclinado, quadros estão 
distantes da parede e móveis dispostos fora de lugar. Será que houve algum erro? Absolutamente, não. 
Depois da luz que é o elemento tido pelo próprio pintor como o grande personagem da tela, são as linhas 
geométricas que formam o cenário do quarto e a noção de perspectiva que fazem dessa uma das obras de 
arte mais famosas de todos os tempos (MUHLBERGER, 2001).
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e diagramas). 
 Nesse ponto de vista, é interessante construir uma proposta para o ensino de 
Geometria que levem os(as) estudantes a explorar o espaço e o mundo que os cercam, 
estimulando-os(as) a compreender as características dos objetos com os quais convivem, 
localizando-os e deslocando-os no espaço, bem como identificando propriedades de 
figuras (JUIZ DE FORA, 2012). O ensino de Geometria deve promover a descoberta e a 
experimentação, fomentando o desenvolvimento do pensamento geométrico (ABRANTES; 
SERRAZINA; OLIVEIRA, 1999) por meio de ideias matemáticas fundamentais como a 
construção, representação e interdependência (BRASIL, 2017).
 Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, é necessário que haja uma ênfase no 
caráter experimental do conhecimento geométrico por meio de atividades que envolvam 
a manipulação de materiais concretos em lugar de ficar, somente, definindo conceitos. É 
importante, que os materiais concretos sejam trabalhados na perspectiva da investigação, 
ou seja, os(as) estudantes devem ser desafiados a observar as características e propriedades 
dos objetos matemáticos de maneira lúdica.
 Neste sentido, os(as) estudantes devem ser estimulados a observar, descrever, 
representar, identificar, registrar, construir objetos do campo geométrico, sendo 
questionados e desafiados a resolver e elaborar problemas que envolvem essa Unidade 
Temática. Isso significa, ao invés de apresentar definições e iniciar o estudo de ideias 
geométricas por meio de representações desenhadas numa folha de papel, propiciar 
aos(às) discentes experiências vividas, para que, posteriormente, possam compreender o 
caráter lógico do conhecimento geométrico (JUIZ DE FORA, 2012).
 Para essa etapa escolar, sugerimos que sejam pensadas sequências didáticas que 
possam desenvolver a capacidade dos(as) estudantes de: identificar e estabelecer pontos 
de referência para a localização e deslocamento de objetos por meio de jogos e brincadeiras; 
esboçar representações de espaços conhecidos; aferir distâncias, tendo como suporte, 
mapas (em papel, tablets ou smartphones), croquis e outras representações; observar 
e descrever características das formas geométricas tridimensionais e bidimensionais; 
construir faces planas por meio das dobraduras de papel ou por meio de softwares; 
relacionar figuras espaciais a suas planificações; citar e comparar polígonos, por meio de 
propriedades relativas aos lados, vértices e ângulos, dentre outras.
 Cabe ressaltar que o trabalho com referenciais deve explorar tanto o próprio corpo 
quanto outros objetos. Sugere-se, também, que o estudo das simetrias seja iniciado através 
da manipulação de representações de figuras geométricas planas em quadriculados ou no 
plano cartesiano e com recurso de softwares de geometria dinâmica quando possível.
 Nos anos finais do Ensino Fundamental, o campo geométrico pode ser desenvolvido 
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antecessoras. Nessa etapa, devem ser desenvolvidas tarefas que envolvam transformações 
no plano (ampliações/reduções de figuras geométricas planas), identificando seus 
elementos variantes e invariantes, de modo a desenvolver os conceitos de congruência e 
semelhança. Os(as) estudantes devem ser capazes de reconhecer as condições necessárias 
e suficientes para obter triângulos congruentes ou semelhantes e de aplicar esse 
conhecimento na realização de demonstrações simples, o que contribui para a formação do 
raciocínio hipotético-dedutivo. É interessante, também, que os(as) estudantes, continuem 
sendo incentivados a observar as características dos entes geométricos, pois esse é um 
processo importante para a formação do pensamento geométrico que se constitui a partir 
de percepção de regularidades e consequente generalização (JUIZ DE FORA, 2012). 
 O ensino de Geometria não deve se restringir ao desenvolvimento de um trabalho 
que leve os(as) estudantes a simplesmente nomearem figuras planas e tridimensionais, 
como habitualmente tem sido feito em salas de aula (JUIZ DE FORA, 2012). É imprescindível 
que eles(as) desenvolvam as “habilidades espaciais” de localização, deslocamento, 
observação das características dos objetos existentes nesses espaços e suas relações com 
outros Campos da Matemática. Bem como a percepção de que essa área de conhecimento 
não deve ser reduzida a “transmissão” de definições, inserindo-se no corpo científico do 
conhecimento matemático.

Grandezas e Medidas
 A Unidade Temática Grandezas e Medidas se articula com as demais unidades 
anteriormente apresentadas, favorecendo a integração entre as diversas áreas. Afinal, 
estamos estabelecendo relações entre grandezas o tempo todo. Seja em uma situação de 
compra e venda de terrenos; para medir distâncias; no caso de perceber que garrafas de 
tamanhos diferentes podem conter a mesma quantidade de um dado líquido; para aferir 
temperaturas; na comparação e estimativa de populações; em intervalos de tempo;no 
cálculo da quantidade de tecido que será necessário para cobrir um determinado objeto, 
na origem dos números decimais e das frações etc. 
 Segundo Perez (2008, p.42) “[...] o tema Grandezas e Medidas tem uma justificativa 
social muito forte, as crianças chegam na escola trazendo experiências mesmo que 
informais com as medidas, seja em brincadeiras ou em outras atividades do dia-a-dia”. 
Devemos aproveitar essas experiências para abrir espaços de interação e proporcionar 
uma relação de ensino-aprendizagem mais significativa. Partir de conceitos que elas 
trazem de casa ou da Educação Infantil nos provoca a estruturar o trabalho educativo 
como algo a ser construído junto, respeitando o perfil de estudantes que nos chega. Afinal 
de contas, esses(as) meninos(as) criam e produzem culturas, não devem ser tratados(as) 
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p.7) “[...] é um desafio fascinante tentar o diálogo do saber matemático – para muitos, 
tido como árido e pouco acessível – com a riqueza do imaginário das crianças e com a 
simplicidade dos seus jogos e de suas brincadeiras, sempre marcados pelo “faz de conta”.
 Nesse sentido, o trabalho com essa Unidade Temática pode tornar-se 
rico no ambiente escolar se desenvolvido na perspectiva da interdisciplinaridade, 
transdiciplinaridade e plurisdiciplinaridade. Segundo Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999, 
p. 64): 

A medida é um meio privilegiado para se estabelecerem conexões, quer 
dentro da própria Matemática, quer na ligação a outras disciplinas. 
Na medida, estão interligados conceitos geométricos, aritméticos, 
trigonométricos, bem como a capacidade de formulação e de resolução 
de problemas e várias destrezas. Há uma forte ligação deste tópico 
à geometria (por exemplo, o perímetro e a área são características 
mensuráveis de certas figuras geométricas) [...].

 Logo, as noções de medidas desempenham um papel interessante na construção 
de uma proposta de um currículo em rede, possibilitando diálogos, investigações, 
transformações e integrações da Matemática com outras áreas do saber. Entende-se que 
as medidas possibilitam a quantificação de grandezas do mundo físico e são essenciais 
para se compreender a realidade.
 Sugerimos que o trabalho com essa Unidade Temática, não seja reduzido apenas 
aos processos de conversão de medidas, comparações de volume e ou quantidade de 
massa.
 A proposta é pensar como esse Campo de Conhecimento tem e faz relação da 
Matemática com o cotidiano dos(as) estudantes, desafiando-os(as) a encontrar soluções 
para problemas do dia-a-dia perpassando as diversas áreas de conhecimento. A perspectiva 
é abrir uma gama de possibilidades de questões e temas a serem explorados, relacionando-
os, por exemplo, com números racionais em sua forma decimal e com os desdobramentos 
da Geometria, por exemplo (JUIZ DE FORA, 2012). Outra articulação desejada é a que 
se deve estabelecer entre os vários significados de um mesmo conceito no interior da 
própria Matemática contribuindo para a consolidação e ampliação da noção de número, a 
aplicação de noções geométricas e a construção do pensamento algébrico (BRASIL, 2017).
 Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a expectativa é que os(as) estudantes 
construam conceitos importantes relativos a essa área de conhecimento por meio de 
atividades concretas. Que as aulas sejam preparadas para que eles(as) possam interagir com 
os objetos de conhecimento, utilizando, por exemplo, o próprio corpo para experienciar 
e executar medições. Bem como, medir utilizando pedaços de barbantes para comparar 
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entre outras situações que permitem enriquecer o trabalho com essa temática.
 A partir dessas experiências é preciso compreender, também, a necessidade da 
criação de padrões universais de medida e, consequentemente, a utilização de ferramentas 
importantes no processo de medição, como trenas, balanças, réguas, transferidores, fita 
métrica, termômetros, relógios, cronômetros. Considerando os avanços tecnológicos 
do mundo em que vivemos, deve-se constatar a necessidade de os (as) estudantes 
reconhecerem e compreenderem as unidades de medida de memória no campo da 
informática, como bytes, quilobytes, megabytes, gigabytes e até o dinheiro eletrônico e 
as criptomoedas, sendo avaliados a etapa escolar em que eles se encontram e a maneira 
como vêm construindo os conceitos sobres essas unidades de medidas (JUIZ DE FORA, 
2012).
 Dessa forma, esperamos que esses(as) estudantes possam perceber o papel das 
grandezas no cotidiano, interpretando-as nas várias situações sociais, reconhecendo que 
medir é comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o resultado da comparação 
por meio de um número. Além disso, devem resolver e elaborar problemas que envolvem 
grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área (de triângulos e 
retângulos) e capacidade e volume (de sólidos formados por blocos retangulares), sem uso 
de fórmulas, recorrendo, quando necessário, a transformações entre unidades de medida 
padronizadas mais usuais, Espera-se, também, que resolvam problemas sobre situações 
de compra e venda e desenvolvam, por exemplo, atitudes éticas e responsáveis em relação 
ao consumo (BRASIL, 2017).
 Nos anos finais do Ensino Fundamental, os estudos relativos à Unidade Temática 
Grandezas e Medidas devem aprofundar e ampliar o que foi desenvolvido ao longo dos 
anos iniciais. A expectativa é a de que os(as) estudantes reconheçam comprimento, área, 
volume e abertura de ângulo como grandezas associadas a figuras geométricas. Que 
consigam além de identificar as grandezas no contexto de um problema, perceber que tipo 
de relação elas estabelecem, se são direta ou inversamente proporcionais (BRASIL, 2017).
 Nessa fase da escolaridade, os(as) estudantes devem, também,determinar 
expressões de cálculo de áreas de quadriláteros, triângulos e círculos, bem como as de 
volumes de prismas e de cilindros, demonstrando perceber as relações entre essas medidas 
em um contexto de modelagem. Outro ponto a ser destacado refere-se à introdução de 
medidas de capacidade de armazenamento de computadores como grandeza associada a 
demandas da sociedade moderna, bem como valores monetários e grandezas determinadas 
pela razão de duas outras (velocidade, densidade etc.) (BRASIL, 2017).
 Trabalhar com grandezas e medidas deve motivar, no trabalho escolar, a 
responsabilidade em questionar temas importantes que interferem no nosso cotidiano, 
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Temática se apresenta como uma área que propícia o desenvolvimento de projetos de 
Modelagem Matemática em torno das dez competências gerais que se apresentam como 
tema geradores.

Probabilidade e Estatística 
 Essa Unidade Temática apesar de ser a última na apresentação estrutural do 
Referencial Curricular de Matemática de Juiz de Fora pode ser trabalhada na perspectiva 
da interdisciplinaridade, na ideia do desenvolvimento de um currículo em rede. Essa 
Unidade propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas 
situações da vida cotidiana, das ciências, dos esportes, das tecnologias, dos fenômenos 
sociais etc.
 Cada vez mais se acentua a importância da Estatística e Probabilidade e de 
suas aplicações no mundo onde os(as) estudantes possam interagir com os objetos de 
conhecimento de forma significativa, apropriando-se dos conceitos que envolvem esse 
Campo de Saber para externar opiniões e aprender a argumentar com base em fatos, 
dados e informações confiáveis. 
 Nesse sentido, entendemos que seja essencial que os(as) estudantes sejam 
estimulados a aprender a fazer a boa pesquisa, a defender pontos de vistas e tomar 
decisões com base em informações seguras que possam trazer benefícios e soluções 
para alguns problemas sociais. Compreender, também, neste contexto, a gravidade 
e as consequências de trabalhar com dados infundados e de espalhar Fake News é 
imprescindível.
 Para Scheaffer (1990, p. 93), é necessário que os(a) estudantes “[...] compreendam 
como a coleta, a organização e a interpretação dos dados acontecem ao mesmo tempo 
em que descobrem capacidades de argumentar, refletir e criticar”. Para isso, é preciso 
envolvê-los(as) ativamente na criação e elaboração desses dados, levando-os a pensar 
sobre questões e temáticas que envolvam a sociedade contemporânea.
 A atual sociedade exige cada vez mais que as pessoas desenvolvam habilidades 
relativas a Literacia Estatística, ou seja, que tenham capacidade para interpretar 
argumentos estatísticos em jornais, revistas e nas mais diversas mídias, inclusive nas digitais 
(CARVALHO; LOPES, 2005). Segundo essas autoras, “[...] trata-se de uma competência 
que vai além da computacional, alargando-se pela Literacia Numérica necessárias às 
populações que estão a ser constantemente bombardeadas com dados com os quais têm 
de tomar decisões” (CARVALHO; LOPES, 2005, p. 58).
 A noção de Probabilidade e Incerteza entra no cenário desta Unidade Temática 
como base para a estatística e com o intuito de contribuir com algumas discussões 
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diversas situações do dia-a-dia, sobre os quais podemos formar intuições incorretas e, 
consequentemente, retirar conclusões erradas ou tomar decisões menos adequadas 
(GAL; GARFIELD, 1999). 
 Portanto, a Estatística tanto desenvolve a descrição de fatos por meio de números, 
organizando e simplificando informações, como estuda situações que envolvem o 
acaso, tais como jogos e decisões a serem tomadas. O recurso à inferência constitui um 
procedimento de grande utilidade para a análise e interpretação de dados, a partir de 
amostras, muito usadas nas pesquisas de mercado e eleitorais, por exemplo (JUIZ DE 
FORA, 2012).
 A Proposta Curricular de Matemática de Juiz de Fora desde o ano de 2012 
considera importante desenvolver os objetos de conhecimentos tratados neste Campo 
desde os anos iniciais do fundamental. Se a “[...] criança é alfabetizada estatisticamente 
desde cedo, será mais capaz de tomar decisões, compreender informações veiculadas 
nos meios de comunicação etc.” (JUIZ DE FORA, 2012, p. 44). Com isso, “[...] é preciso um 
espaço pedagógico que valorize o processo ao invés do fato, as ideias ao invés das técnicas” 
(CARVALHO; LOPES, 2005, p. 89), propondo uma grande diversidade de problemas que se 
relacionem ao contexto vivido por cada estudante em suas respectivas etapas escolares.
 Com relação à Estatística, nos anos iniciais sugerimos contextos que sejam mais 
de interesse dos(as) estudantes dessa etapa escolar. Logo, iniciar como uma pesquisa 
de temáticas entre eles é fundamental para a escolha de textos que lhes despertem o 
interesse e ao mesmo tempo lhes impulsionem na pesquisa. Espera-se que o trabalho a 
ser desenvolvido com esses(as) estudantes não resulte em mera aplicação de técnicas, em 
construções de tabelas e gráficos de maneira mecanizada. É preciso que eles(as) percebam 
a importância do trabalho que estão realizando, e que algumas escolhas e/ou decisões 
que tomarão serão pautadas com base nos resultados dessas pesquisas. Aprender a 
fazer escolhas e tomar decisões desde cedo é importante para definir personalidades, 
preferências e gosto, é a base da autonomia da criança (BRASIL, 2017).
 Uma proposta de trabalho interessante é a realização de variadas pesquisas de 
opinião entre os(as) colegas da própria sala e de outras turmas para, a partir daí, organizar 
tabelas e gráficos. O planejamento de como fazer a pesquisa ajuda a compreender o papel 
da estatística no cotidiano. Assim, a leitura, a interpretação e a construção de tabelas e 
gráficos têm papel fundamental, bem como a forma de produção de texto escrito para 
a comunicação de dados, pois é preciso compreender que o texto deve sintetizar ou 
justificar as conclusões.
 No que concerne ao estudo de noções de Probabilidade, a finalidade dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, está centrada no desenvolvimento da noção de 
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eventos impossíveis e eventos prováveis. Nessa fase, é importante que os(as) estudantes 
verbalizem, em eventos que envolvem o acaso, os resultados que poderiam ter acontecido 
em oposição ao que realmente aconteceu, iniciando a construção do espaço amostral 
(BRASIL, 2017).
 Nos anos finais do Ensino Fundamental, o estudo de Estatística e Probabilidade 
deve ser ampliado e aprofundado, por meio de atividades em que os(as) estudantes 
possam planejar e construir relatórios de pesquisas estatísticas descritivas, incluindo 
medidas de tendência central e construção de tabelas e diversos tipos de gráfico com 
uso ou não de tecnologias da informação (BRASIL, 2017). No Campo da Probabilidade é 
importante trazer práticas pedagógicas que promovam a compreensão de grande parte 
dos acontecimentos do cotidiano, que são de natureza aleatória, possibilitando aos(às) 
estudantes identificarem resultados possíveis desses acontecimentos; utilizar a árvore 
de possiblidades, o princípio multiplicativo ou simulações, para estimar a probabilidade 
de sucesso de um dos eventos; calcular probabilidade de eventos equiprováveis etc.
 Para que a Estocástica47 se justifique nos anos iniciais e finais do Ensino 
Fundamental, deve-se considerar o papel que ela tem na vida desses(as) estudantes para 
que estes(as) desenvolvam atitudes positivas em relação a determinadas situações da 
vida cotidiana. Eles(as) precisam não somente tornar-se consciente do seu pensamento 
e raciocínio, mas também discutir, comparar diferentes soluções, defender ideias que 
promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, regional 
e global com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do 
planeta (BRASIL, 2017).
 

47 A Estocástica é incentivada ao considerar-se que o ensino da Estatística está vinculado ao da Probabilidade 
(CARVALHO; LOPES, 2005).
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REFERENCIAL CURRICULAR DE MATEMÁTICADA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

1° ano
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Números

Contagem de rotina.
Contagem ascendente e descendente.

Reconhecimento de números 
no contexto diário: indicação de 
quantidades, indicação de ordem 
ou indicação de código para a 
organização de informações.

(EF01MA23MG) Relacionar a história da Matemática na construção do número e sua 
importância no contexto social.

(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em 
diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam 
contagem nem ordem, mas sim código de identificação.

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

(EF01MA02XMG) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias 
como o pareamento, a linguagem oral, a notação numérica e/ou registros não convencionais 
e outros agrupamentos. 

(EF01MA03XMG) 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”, utilizando estratégias 
próprias, como desenhos e materiais manipuláveis. 

Leitura, escrita e comparação de 
números naturais (até 100).

(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, materiais da sala de aula, entre outros.
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Números

Reta numérica. (EF01MA05AMG) Localizar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, 
com e sem suporte da reta numérica. 

(EF01MA05XBMG) Representar e comparar números naturais de até duas ordens em 
situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica.

Construção de fatos básicos da adição. (EF01MA01JF) Efetuar adições por meio de estratégias pessoais e estimativas em situações 
contextualizadas.

(EF01MA06XMG) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los em 
procedimentos de cálculo para resolver problemas.

Composição e decomposição de 
números naturais.

(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.

(EF01MA24MG) Realizar estimativas e cálculo mental com números naturais (até ordem 
de dezenas).

Problemas envolvendo diferentes 
significados da adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, separar, retirar).

(EF01MA02JF) Compreender em contextos relevantes os diferentes significados da adição: 
juntar e acrescentar, bem como os diferentes significados da Subtração: subtrair, comparar 
e completar.

(EF01MA08) Resolver e Elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números 
de até 3 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

(EF01MA25MG) Operar com os números naturais: adição e subtração, sem agrupamento e 
desagrupamento (até duas ordens).
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Geometria

Padrões figurais e numéricos: 
investigação de regularidades ou 
padrões em sequências.

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por 
meio de atributos, tais como cor, forma e medida.

(EF01MA03JF) Identificar padrões figurais em objetos da natureza, obras de arte e em 
elementos sociais.

(EF01MA04JF) Identificar padrões e regularidades em sequências numéricas.

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

(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou 
regularidade), os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, 
objetos ou figuras.

Localização de objetos e de pessoas 
no espaço, utilizando diversos 
pontos de referência e vocabulário 
apropriado..

(EF01MA05JF) Descrever e representar espaços, trajetos e localização de objetos e pessoas 
por meio de maquetes e desenhos representados em malhas quadriculadas ou em outras 
representações gráficas.

(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria 
posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás.

(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo 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.

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

(EF01MA13XMG) Reconhecer e relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, 
esferas e blocos retangulares) a objetos familiares do mundo físico, sem uso obrigatório de 
nomenclatura.

Figuras geométricas planas: 
reconhecimento do formato das faces 
de figuras geométricas.

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

(EF01MA26MG) Observar formas geométricas presentes em elementos da natureza e nos 
objetos criados pelo homem e suas características. 
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Grandezas e
Medidas

Medidas de comprimento, massa e 
capacidade: comparações e unidades 
de medida não convencionais.

(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, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso 
cotidiano.

(EF01MA27MG) Utilizar unidades não padronizadas para medir comprimentos, capacidades 
ou massas. 

Medidas de tempo: unidades de 
medida de tempo, suas relações e o 
uso do calendário.

(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de acontecimentos 
relativos a um dia, utilizando, quando possível, os horários dos eventos.

(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, 
utilizando calendário, quando necessário.

(EF01MA18) Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o 
dia da semana de uma data, consultando calendários.

(EF01MA28MG) Identificar instrumentos apropriados (relógios e calendários) para medir 
tempo (incluindo dias, semanas e meses). 

(EF01MA29MG) Estimar e medir o decorrer do tempo usando “antes ou depois”; “ontem, 
hoje ou amanhã”; “dia ou noite”; “manhã, tarde ou noite”; “hora ou meia hora”. 

Sistema monetário brasileiro: 
reconhecimento de cédulas e moedas.

(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário 
brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante.

(EF01MA06JF) Compreender, relacionar, utilizar moedas e cédulas do Sistema Monetário 
Brasileiro, estabelecendo trocas.

Probabilidade e estatística

Noção de acaso. (EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como “acontecerá com certeza”, 
“talvez aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do cotidiano.

Leitura de tabelas e de gráficos de 
colunas simples.

(EF01MA07JF) Interpretar dados expressos em tabelas e gráficos e discutir decisões (com o 
auxílio do professor) a partir dessas leituras envolvendo contextos do universo das crianças.

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

Coleta e organização de informações.
Registros pessoais para comunicação 
de informações coletadas.

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse 
e universo de até 30 elementos, e organizar dados por meio de representações pessoais.
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2° ano
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Números

Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números de até 
três ordens pela compreensão 
de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e 
papel do zero).

(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).

(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de 
objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000 unidades).

(EF02MA03) Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por 
correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” 
ou “tem a mesma quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a 
menos.

(EF02MA01JF) Reconhecer e utilizar os números nos diferentes contextos em que eles se encontram.

(EF02MA24MG) Identificar números pares e números ímpares. 

(EF02MA25MG) Localizar e representar os números naturais (até a ordem de centenas) na 
reta numérica. 

(EF02MA26MG) Identificar posição de um objeto ou número numa série explicitando a 
noção de sucessor e antecessor. 

(EF02MA27MG) Reconhecer termos como dúzia e meia dúzia; dezena e meia dezena; 
centena e meia centena, associando-os às suas respectivas quantidades

Composição e decomposição de 
números naturais (até 1000).

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

(EF02MA28MG) Compreender e utilizar as regras do Sistema de Numeração Decimal (SND) 
para leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais. 

(EF02MA29MG) Determinar o valor posicional e absoluto de um algarismo em um número. 

(EF02MA30MG) Realizar estimativas e cálculo mental com números naturais (até ordem de 
centenas). 
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Números

Construção de fatos fundamentais da 
adição e da subtração.

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

(EF02MA02JF) Efetuar adições por meio de estratégias pessoais e estimativas em situações 
contextualizadas.

(EF02MA31MG) Operar com os números naturais: adição e subtração com e sem 
agrupamento e desagrupamento. (até três ordens).

Problemas envolvendo diferentes 
significados da adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, separar, retirar).

(EF02MA03JF) Compreender os diferentes significados da adição (juntar e acrescentar) e 
subtração (separar, retirar, comparar e completar).

(EF02MA04JF) Vivenciar diferentes experiências concretas envolvendo os conceitos de 
adição e subtração para que seja capaz de aplicá-los em diversas situações-problemas.

(EF02MA05JF) Reconhecer as operações de adição e subtração implícitas em uma situação-
problema.

(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.

Problemas envolvendo adição de 
parcelas iguais (multiplicação).

(EF02MA07) Resolver e Elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de 
adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando 
ou não suporte de imagens e/ou material manipulável. 

(EF02MA32MG) Construir fatos básicos da multiplicação (por 2, 3, 4 e 5). 

(EF02MA33MG) Reconhecer termos como dobro e triplo, associando-os às suas respectivas 
quantidades. 

(EF02MA34MG) Operar com os números naturais: multiplicação (por 2, 3, 4 e 5).

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

(EF02MA06JF) Compreender os conceitos de dobro, metade, triplo e terça parte.

(EF02MA08) Resolver e Elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça 
parte, com o suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais.
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Álgebra

Construção de sequências repetitivas 
e de sequências recursivas.

(EF02MA07JF) Identificar e construir sequências (cores, tamanho, formatos etc.).

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

Identificação de regularidade de 
sequências e determinação de 
elementos ausentes na sequência.

(EF02MA10) Descrever um padrão (ou regularidade) de sequências repetitivas e de 
sequências recursivas, por meio de palavras, símbolos ou desenhos.

(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências 
recursivas de números naturais, objetos ou figuras.

Geometria

Localização e movimentação de 
pessoas e objetos no espaço, segundo 
pontos de referência, e indicação de 
mudanças de direção e sentido.

(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.

(EF02MA08JF) Descrever e representar espaços, trajetos e localização de objetos e pessoas 
por meio de maquetes e desenhos representados em malhas quadriculadas ou em outras 
representações gráficas.

Esboço de roteiros e de plantas 
simples.

(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes familiares, assinalando 
entradas, saídas e alguns pontos de referência.

Figuras geométricas espaciais (cubo, 
bloco retangular, pirâmide, cone, 
cilindro e esfera): reconhecimento e 
características.

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

Figuras geométricas planas (círculo, 
quadrado, retângulo e triângulo): 
reconhecimento e características.

(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.

Grandezas e 
Medidas

Medida de comprimento: unidades 
não padronizadas e padronizadas 
(metro, centímetro e milímetro).

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

(EF02MA35MG) Utilizar unidades não padronizadas para medir comprimento: palmo, pé, 
passo, palito, barbante e etc.

(EF02MA36MG) Estimar ordens de grandeza de comprimento antes de efetuar medições.

(EF02MA37MG) Reconhecer e utilizar instrumentos de medidas convencionais de 
comprimento, como: régua, fita métrica e trena.
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Grandezas e 
Medidas

Medida de capacidade e de 
massa: unidades de medida não 
convencionais e convencionais (litro, 
mililitro, cm3, grama e quilograma).

(EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias 
pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama 
e quilograma).

(EF02MA38MG) Reconhecer e utilizar instrumentos de medidas convencionais e não 
convencionais de massa, como a balança.

Medidas de tempo: intervalo de 
tempo, uso do calendário, leitura de 
horas em relógios digitais e ordenação 
de datas.

(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.

(EF02MA19) Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e 
registrar o horário do início e do fim do intervalo.

(EF02MA39MG) Reconhecer unidades de medidas de tempo (ano, mês, quinzena, semana, 
dia, horas) e conversões entre elas.

(EF02MA40MG) Comparar, através de estratégias pessoais grandezas de tempo, tendo 
como referência unidades de medidas não convencionais e convencionais.

Sistema monetário brasileiro: 
reconhecimento de cédulas e moedas 
e equivalência de valores.

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

Probabilidade e estatística

Análise da ideia de aleatório em 
situações do cotidiano.

(EF02MA21) Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como “pouco prováveis”, 
“muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.

Coleta, classificação e representação 
de dados em tabelas simples e de 
dupla entrada e em gráficos de 
colunas.

(EF02MA09JF) Organizar os dados de uma pesquisa em tabelas e gráficos de colunas.

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

(EF02MA23) Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, escolhendo até três 
variáveis.

(EF02MA10JF) Interpretar dados expressos em tabelas e gráficos e discutir decisões (com 
o auxílio do professor) a partir dessas leituras envolvendo contextos do universo dos 
estudantes.
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3° ano
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Números

Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números naturais de 
quatro ordens.

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

(EF03MA29MG) Reconhecer os números romanos até mil (M).

Composição e decomposição de 
números naturais.

(EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição 
e a decomposição de número natural de até quatro ordens.

(EF03MA01JF) Reconhecer o valor posicional de um algarismo em um número de até quatro 
ordens.

Construção de fatos fundamentais da 
adição, subtração e multiplicação.

(EF03MA02JF) Vivenciar diferentes experiências concretas envolvendo os conceitos de 
multiplicação para que seja capaz de aplicá-los em diversas situações- problemas.

(EF03MA03AXJF) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da subtração para o cálculo mental 
ou escrito.

(EF03MA03BXJF) Construir e utilizar fatos básicos da multiplicação para o cálculo mental ou 
escrito.

Reta numérica.
(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-
la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração, 
relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda.

Procedimentos de cálculo (mental e 
escrito) com números naturais: adição 
e subtração.

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

(EF03MA03JF) Operar com os números naturais de até quatro ordens: adição e subtração 
com e sem agrupamento.

Problemas envolvendo significados 
da adição e da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, retirar, comparar 
e completar quantidades.

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

Problemas envolvendo diferentes 
significados da multiplicação e da 
divisão: adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, repartição 
em partes iguais e medida.

(EF03MA04JF) Efetuar cálculos por meio de estratégias pessoais, em contextos com 
diferentes significados da multiplicação para resolver situações-problema.

(EF03MA05JF) Construir e utilizar fatos básicos da divisão para o cálculo mental ou escrito.

(EF03MA06JF) Compreender os diferentes significados da divisão de números naturais: 
repartir e medir, a partir de situações contextualizadas, estendendo essa compreensão 
para os demais conjuntos numéricos.

(EF03MA07JF) Perceber a divisão como operação inversa da multiplicação.

(EF03MA31MG) Operar com os números naturais até quatro ordens envolvendo 
multiplicação (por 2, 3, 4 , 5 e 10).

(EF03MA33MG) Operar com os números naturais até quatro ordens envolvendo divisão 
até 10.

Problemas envolvendo diferentes 
significados da multiplicação e da 
divisão: adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, repartição 
em partes iguais e medida.

(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. 

(EF03MA08) Resolver e Elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com 
resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, por 
meio de estratégias e registros pessoais.

Significados de metade, terça parte, 
quarta parte, quinta parte e décima parte.

(EF03MA09) Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural 
por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes.

Álgebra

Identificação e descrição de 
regularidades em sequências 
numéricas recursivas.

(EF03MA10AJF) Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, 
resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número.

(EF03MA10BJF) Descrever uma regra de formação de uma sequência ordenada de números 
naturais.

(EF03MA10CJF) Determinar os elementos faltantes ou seguintes de uma sequência 
ordenada de números naturais.

Relação de igualdade.
(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de 
adições ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou 
diferença.
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Geometria

Localização e movimentação: 
representação de objetos e pontos de 
referência.

(EF03MA12) Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis 
e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de 
direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência.

(EF03MA08JF) Identificar a localização e/ou movimentação de objetos ou pessoas em 
mapas, croquis e outras representações gráficas.

Figuras geométricas espaciais (cubo, 
bloco retangular, pirâmide, cone, 
cilindro e esfera): reconhecimento, 
análise de características e 
planificações.

(EF03MA09JF) Identificar as características de uma figura geométrica espacial (vértice, 
faces e arestas). 

(EF03MA10JF) Construir utilizando materiais concretos (palitinhos e massinhas, dobradura 
de papel, palitinhos e bolinhas de isopor, software, papel reciclável etc) os sólidos 
geométricos.

(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, 
cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras.

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

Figuras geométricas planas (triângulo, 
quadrado, retângulo, trapézio e 
paralelogramo): reconhecimento e análise 
de características.

(EF03MA11JF) Desmontar sólidos geométricos para perceber as características de suas 
faces planas.

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

Congruência de figuras geométricas 
planas.

(EF03MA16) Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas 
quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais.

Grandezas e
Medidas

Significado de medida e de unidade 
de medida.

(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida 
utilizada.

(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições 
de comprimento, tempo e capacidade.

Medidas de comprimento (unidades 
não convencionais e convencionais): 
registro, instrumentos de medida, 
estimativas e comparações.

(EF03MA19XMG) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida 
não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos 
instrumentos de medida, através de experiências e utilização de materiais manipuláveis. 
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Grandezas e
Medidas

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

(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.

(EF03MA12JF) Experimentar práticas de medidas de capacidade e de massa usando 
materiais concretos.

Comparação de áreas por 
superposição.

(EF03MA21) Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de faces de objetos, de 
figuras planas ou de desenhos.

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

(EF03MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e 
digital) para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e sua 
duração.

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

Sistema monetário brasileiro: 
estabelecimento de equivalências 
de um mesmo valor na utilização de 
diferentes cédulas e moedas.

(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. 

(EF03MA13JF) Avaliar situações de compra e venda (preço/qualidade).

Probabilidade e estatística

Análise da ideia de aleatório em 
situações do cotidiano.

(EF02MA14JF) Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como “pouco 
prováveis”, “muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.

(EF03MA25) Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, 
estimando os que têm maiores ou menores chances de ocorrência. 

Leitura, interpretação e representação 
de dados emtabelas de dupla entrada 
e gráficos de barras.

(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla 
entrada, gráficos de barras ou de colunas.

(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.

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

(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.
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4° ano
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Números

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

Sistema de numeração Romano. 

(EF04MA01JF) Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais 
como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional.

(EF04MA02JF) Identificar ordens e classes dos numerais naturais.

(EF04MA01XMG) Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais até a ordem de 
centenas de milhar.

(EF04MA03JF) Identificar a localização de números naturais na reta numérica.

(EF04MA29MG) Ler e escrever números romanos até mil (M). 

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

(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 estratégias de cálculo.

Propriedades das operações para 
o desenvolvimento de diferentes 
estratégias de cálculo com números 
naturais.

(EF04MA03) Resolver e Elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e 
subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de 
fazer estimativas do resultado.

(EF04MA30MG) Operar com os números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão 
(Com e sem reagrupamento).

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e 
divisão, para ampliar as estratégias de cálculo.

(EF04MA04JF) Efetuar a multiplicação com dezena no multiplicador.

(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo.

(EF04MA05JF) Efetuar divisão com dezena no divisor.
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Números

Problemas envolvendo diferentes 
significados da multiplicação e 
da divisão: adição de parcelas 
iguais, configuração retangular, 
proporcionalidade, repartição 
equitativa e medida.

(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.

Problemas de contagem.

(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas 
simples de contagem, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao 
se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra, utilizando 
estratégias e formas de registro pessoais

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

(EF04MA06JF) Compreender o conceito de número fracionário e reconhecer seu significado 
no contexto diário.

(EF04MA07JF) Ler, escrever e representar frações.

(EF04MA08JF) Comparar frações com denominadores iguais.

(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, utilizando a reta numérica como 
recurso.

(EF04MA09JF) Identificar fração como representação que pode estar associada ao 
significado de: relação parte-todo e divisão.

Números racionais: representação 
decimal para escrever valores do 
sistema monetário brasileiro.

(EF04MA10AMG) Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser 
estendidas para a representação decimal de um número racional. 

(EF04MA10BMG) Relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema 
monetário brasileiro.

Álgebra

Sequência numérica recursiva formada 
por múltiplos de um número natural.

(EF04MA11) Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos 
de um número natural.

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

(EF04MA12) 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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Álgebra

Relações entre adição e subtração e 
entre multiplicação e divisão.

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

Propriedades da igualdade.

(EF04MA14XJF) Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, que a relação de igualdade 
existente entre dois termos permanece quando se adiciona ou se subtrai um mesmo 
número a cada um desses termos, com o uso ou não de tecnologia.

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

Geometria

Localização e movimentação: pontos 
de referência, direção e sentido 
paralelismo e perpendicularismo.

(EF04MA31MG) Identificar retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares, 
utilizando construções com palitos, mapas, figuras planas, etc.

(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, 
por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa 
e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, 
intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares.

Figuras geométricas espaciais (prismas 
e pirâmides): reconhecimento, 
representações, planificações e 
características.

(EF04MA10JF) Identificar características dos poliedros (faces, vértices, arestas).

(EF04MA11JF) Diferenciar prisma de pirâmide por meio de suas características.

(EF04MA17XAMG) Associar prismas e pirâmides a suas planificações.

(EF04MA17XBMG) Analisar e nomear e comparar os atributos dos prismas e das pirâmides.

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

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

(EF04MA32MG) Reconhecer ângulos nos objetos e nas figuras geométricas planas. 

(EF04MA12JF) Identificar ângulos como mudança de direção ou giro.

Simetria de reflexão.

(EF04MA19) 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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Grandezas e
Medidas

Medidas de comprimento, massa e 
capacidade: estimativas, utilização 
de instrumentos de medida e de 
unidades de medida convencionais 
mais usuais.

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

Perímetros e Áreas de figuras 
construídas em malhas 
quadriculadas.

(EF04MA33MG) Calcular perímetro de figuras desenhadas em malhas quadriculadas e 
comparar perímetros de duas figuras sem uso de fórmulas. 

(EF04MA34MG) Construir a ideia de área a partir de recobrimento de superfícies 
(ladrilhagem) com figuras planas. 

(EF04MA13JF) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem 
ter áreas diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros 
diferentes.

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha 
quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo 
que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área.

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

(EF04MA22) 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.

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.

(EF04MA23) 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.

(EF04MA24) 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, 
planilhas eletrônicas.

Problemas utilizando o sistema 
monetário brasileiro.

(EF04MA25) Resolver e Elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e 
formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo 
ético, consciente e responsável.
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Probabilidade e estatística

Análise de chances de eventos 
aleatórios.

(EF04MA14JF) Recordar o conceito de eventos aleatórios.

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

Leitura, interpretação e representação 
de dados em tabelasde dupla 
entrada, gráficos de colunas simples 
e agrupadas, gráficos de barras e 
colunas e gráficos pictóricos.

(EF04MA27AMG) Ler, interpretar e analisar dados apresentados em tabelas simples ou 
de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das 
diferentes áreas do conhecimento. 

(EF04MA27BMG) Produzir textos com base em dados coletados a partir de tabelas e 
gráficos.

Diferenciação entre variáveis 
categóricas e variáveis numéricas.

Coleta, classificação e representação 
de dados de pesquisa realizada.

(EF04MA14JF) Diferenciar variáveis categóricas de variáveis numéricas.

(EF04MA15JF) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas 
pelos alunos.

(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.
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5° ano
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Números

Sistema de numeração decimal: 
leitura, escrita e ordenação de 
números naturais (de até seis ordens).

(EF05MA01JF) Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais 
como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional.

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar 
com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.

(EF05MA02JF) Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais nas suas 
diversas ordens.

(EF05MA03JF) Arredondar para classe ou ordem mais próxima.

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

(EF05MA02XMG) Ler, escrever, comparar e ordenar números racionais na forma decimal 
com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.

(EF05MA02AJF) Identificar a localização de números racionais em sua representação 
decimal na reta numérica com compreensão das principais características do sistema de 
numeração decimal.

(EF05MA02BJF) Reconhecer a composição e a decomposição de números racionais em sua forma 
decimal com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.

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

(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.

Comparação e ordenação de números 
racionais na representação decimal e 
na fracionária utilizando a noção de 
equivalência.

(EF05MA04JF) Construir o conceito de fração equivalente em situações gráficas e por meio 
de cálculo, a partir da observação de regularidades.

(EF05MA04) Identificar frações equivalentes.

(EF05MA05AJF) Comparar e ordenar números racionais positivos (representações, 
fracionária e decimal). 

(EF05MA05BJF) Relacionar números racionais na forma decimal e na fracionária a pontos 
da reta numérica.
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Números

Cálculo de porcentagens e 
representação fracionária.

(EF05MA27MG) Reconhecer o uso da porcentagem no contexto diário. 

(EF05MA05JF) Interpretar e utilizar o símbolo %.

(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à 
décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens, 
utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação 
financeira, entre outros. 

(EF05MA06JF) Associar a fração centesimal à representação de porcentagem.

(EF05MA07JF) Associar o número racional em sua representação decimal à porcentagem.

(EF05MA08JF) Calcular porcentagens simples utilizando estratégias pessoais, cálculo mental 
e calculadora.

(EF05MA31MG) Resolver situações-problema que envolvem o uso da porcentagem no 
contexto diário, como 10%, 25%, 50%, 75%, 100%.

Problemas: adição e subtração de 
números naturais e números racionais 
cuja representação decimal é finita.

(EF05MA07AXJF) Resolver e Elaborar problemas com números naturais envolvendo 
os diferentes significados das operações de adição e subtração (de mudança ou de 
transformação, de combinação, de comparação, e de duas ou mais transformações), 
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

(EF05MA07BXJF) Resolver problemas com números racionais cuja representação decimal seja 
finita envolvendo os diferentes significados das operações de adição e subtração (de mudança ou 
de transformação, de combinação, de comparação, e de duas ou mais transformações), utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

Problemas: multiplicação e divisão de 
números racionais cuja representação 
decimal é finita por números naturais.

(EF05MA08) Resolver e Elaborar problemas envolvendo os diferentes significados da 
multiplicação (adição de parcelas iguais, multiplicação combinatória, representação 
retangular linha x coluna e proporcionalidade direta) e divisão (agrupamento, partilha, 
comparação de grandezas de mesma espécie e como combinação) com números naturais 
(com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

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

(EF05MA09) Resolver e Elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio 
multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar 
cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio de 
diagramas de árvore ou por tabelas.
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Álgebra

Propriedades da igualdade e noção de 
equivalência.

(EF05MA09JF) Construir a ideia de igualdade usando diferentes estratégias (balança, 
software dinâmicos, objetos de aprendizagem).

(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.

(EF05MA11AJF) Resolver problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma 
igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido.

(EF05MA11BMG) Elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma 
igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido.

Grandezas diretamente proporcionais.

Problemas envolvendo a partição 
de um todo em duas partes 
proporcionais.

(EF05MA10JF) Identificar as grandezas envolvidas em uma situação-problema (velocidade 
e tempo, quantidade e preço, ingredientes de receitas e rendimento).

(EF05MA11JF) Identificar o padrão de proporcionalidade presente em uma situação-
problema (dobrando os ingredientes de uma receita, dobra-se o rendimento; triplicando 
os ingredientes de uma receita, triplica-se o rendimento etc.).

(EF05MA12) 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. 

(EF05MA13) 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.

Geometria

Plano cartesiano: coordenadas 
cartesianas (1º quadrante) e 
representação de deslocamentos no 
plano cartesiano.

(EF05MA14XMG) Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos 
no plano, como mapas, malhas quadriculadas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas 
geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas.

(EF05MA12JF) Relacionar a malha quadriculada com o plano cartesiano, destacando uma 
das linhas como eixo horizontal (x) e uma das colunas como o eixo vertical (y).

(EF05MA13JF) Localizar objetos em malha quadriculada, tendo como base dois referenciais 
expressos em pares ordenados.

(EF05MA14JF) Determinar o par ordenado correspondente a objetos representados em 
malha quadriculada.

(EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de 
objetos no plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando 
mudanças de direção e de sentido e giros.
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Geometria

Figuras geométricas espaciais: 
reconhecimento, representações, 
planificações e características.

(EF05MA15JF) Identificar e nomear os poliedros e corpos redondos por meio de suas 
características.

(EF05MA16JF) Reconhecer os elementos (vértices, faces e arestas) dos diferentes sólidos 
geométricos.

(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e 
cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos.

(EF05MA17JF) Construir os sólidos geométricos usando tecnologia digital, material 
concreto (dobradura ou palitos) ou material de desenho.

Figuras geométricas planas: 
características, representações e 
ângulos.

(EF05MA34MG) Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras planas 
(triângulo, quadrilátero e pentágono) de acordo com o número de lados, o número de 
ângulos, diagonais etc. 

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e 
ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.

(EF05MA19JF) Classificar polígonos pelo número de lados e tipos de ângulo.

(EF05MA20JF) Reconhecer paralelismo e/ou perpendicularismo e/ou concorrência entre 
os lados de um polígono.

Ampliação e redução de figuras 
poligonais em malhas quadriculadas: 
reconhecimento da congruência dos 
ângulos e da proporcionalidade dos 
lados correspondentes.

(EF05MA18) 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.

(EF05MA20JF) Ampliar e reduzir figuras poligonais usando malha quadriculadas e/ou 
usando tecnologias digitais.

(EF05MA21JF) Descrever as mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um polígono 
quando ampliamos ou reduzimos os seus lados.

Grandezas e
Medidas

Medidas de comprimento, área, 
massa, tempo, temperatura e 
capacidade: utilização de unidades 
convencionais e relações entre as 
unidades de medida mais usuais.

(EF05MA36MG) Calcular perímetros e áreas de figuras desenhadas em malhas quadriculadas 
com o uso das unidades padronizadas. 

(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.
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Grandezas e
Medidas

Áreas e perímetros de figuras 
poligonais: algumas relações.

(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais pode 
ter áreas diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros 
diferentes.

Noção de volume.
(EF05MA21) Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir 
volumes por meio de empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, objetos 
concretos.

Probabilidade e estatística

Espaço amostral: análise de chances 
de eventos aleatórios.

(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, 
estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não.

(EF05MA22JF) Compreender experimento aleatório como fenômenos com resultados 
imprevisíveis (Exemplo: sair à face de número 1 no lançamento de um dado).

(EF05MA23JF) Reconhecer espaço amostral como conjunto estabelecido por todos os 
possíveis resultados de um experimento (Exemplo: todas as faces de um dado).

(EF05MA24JF) Compreender evento equiprovável como aquele em que todos os seus 
elementos possuem a mesma chance de ocorrência (Exemplo: faces de um dado não 
tendencioso).

Cálculo de probabilidade de eventos 
equiprováveis.

(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos 
aleatórios, quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer 
(equiprováveis).

Leitura, coleta, classificação 
interpretação e representação de 
dados em tabelas de dupla entrada, 
gráfico de colunas agrupadas, gráficos 
pictóricos e gráfico de linhas.

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos 
(colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como 
saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões.

(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar 
dados coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem 
uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a 
síntese dos resultados.
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6° ano
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Números

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

(EF06MA35MG) Reconhecer, no contexto social, diferentes significados dos números 
naturais. 

(EF06MA01AMG) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais, fazendo uso da reta 
numérica. 

(EF06MA01BMG) Comparar, ordenar, ler e escrever números racionais cuja representação 
decimal é finita, fazendo uso da reta numérica.

(EF06MA02A) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no 
mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo 
a sistematizar suas principais características (base, valor posicional e função do zero), 
utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números naturais. 

(EF06MA02B) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu 
no mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de 
modo a sistematizar suas principais características (base, valor posicional e função do 
zero), utilizando, inclusive, a composição e decomposição números racionais em sua 
representação decimal.

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

(EF06MA01JF) Operar com os números naturais: adicionar, subtrair, multiplicar, dividir, 
calcular potências, calcular a raiz quadrada de quadrados perfeitos usando algoritmo ou não.

(EF06MA02JF) Resolver problemas envolvendo os diferentes significados da adição e/ou 
subtração de números naturais por meio de estratégias variadas utilizando cálculos mentais 
exatos ou valores aproximados.

(EF06MA03JF) Resolver problemas envolvendo os diferentes significados da multiplicação 
e/ou divisão de números naturais por meio de estratégias variadas utilizando cálculos 
mentais exatos ou valores aproximados, ou o algoritmo euclidiano.

(EF06MA04JF) Resolver problemas envolvendo os diferentes significados da potenciação 
de números naturais por meio de estratégias variadas utilizando cálculos mentais exatos 
ou valores aproximados.
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Números

Divisão euclidiana.

(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. 

(EF06MA05JF) Resolver problemas que envolvam o algoritmo de Euclides.

Fluxograma para determinar a 
paridade de um número natural.

Múltiplos e divisores de um número natural.

Números primos e compostos.

Fatoração de números naturais.

Mínimo Múltiplo Comum. 

Máximo Divisor Comum.

(EF06MA06JF) Identificar regularidades numéricas para construir algoritmo.

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

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

(EF06MA06) Resolver e Elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.

(EF06MA07JF) Fatorar números naturais em produtos de números primos.

(EF06MA40MG) Determinar o M.D.C. e M.M.C. de números naturais. 

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

(EF06MA41MG) Reconhecer, no contexto social, diferentes significados dos números racionais.

(EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de 
inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.

(EF06MA08JF) Representar frações utilizando diferentes linguagens (figuras, gráficos e tecnologia).

(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.

(EF06MA09JF) Compreender as propriedades que envolvem as frações (uma fração não se 
altera quando se multiplica seus dois termos pelo mesmo número diferente de zero ou mesmo 
fazendo a divisão desta fração pelo mesmo divisor comum. Uma fração é alterada quando é 
adicionado ou subtraído um valor igual tanto do numerador quanto do denominador).

(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.

(EF06MA10JF) Calcular adição e subtração entre frações com denominadores iguais e 
denominadores diferentes, com ou sem uso de calculadora. 

(EF06MA10) Resolver e Elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com 
números racionais positivos na representação fracionária.
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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 próximas.

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

(EF06MA44MG) Interpretar e utilizar o símbolo %. 

(EF06MA45MG) Efetuar cálculos de porcentagem. 

(EF06MA11JF) Utilizar estratégias pessoais e cálculo mental para resolver problemas envolvendo 
porcentagem.

(EF06MA12JF) Reconhecer que a porcentagem é uma fração com denominador cem.

(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 para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas.

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

(EF06MA13JF) Recordar o conceito de razão e proporção considerando partes desiguais.

(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 o todo.

Geometria

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

(EF06MA14JF) Recordar a relação entre malha quadriculada e o plano cartesiano, utilizando 
a malha quadriculada de fundo, destacando uma das linhas como eixo horizontal (x) e uma 
das colunas como eixo vertical (y).

(EF06MA15JF) Localizar objetos em malha quadriculada, tendo como base dois referenciais 
expressos em pares ordenados.

(EF06MA16XJF) Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do 1º 
quadrante, em situações como a localização dos vértices de um polígono, com ou sem uso 
de tecnologias digitais.

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

(EF06MA16JF) Relacionar prismas e pirâmides às suas planificações e vice-versa.

(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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Geometria

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

(EF06MA17JF) Compreender que um polígono é uma figura plana formada por segmentos 
de retas.
(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.
(EF06MA18JF) Reconhecer paralelismo e/ou perpendicularismo e/ou concorrência entre 
lados de um polígono.
(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.

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

(EF06MA19JF) Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do 
perímetro, da área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando malhas 
quadriculadas.
(EF06MA21) Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução, 
com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais.
(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 deslocamento de um objeto no plano segundo pontos de 
referência e distâncias fornecidas etc.).

Grandezas e
Medidas

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

(EF06MA20JF) Identificar a unidade adequada para realizar determinada medição.
(EF06MA46MG) Relacionar o metro com seus múltiplos e submúltiplos. 
(EF06MA47MG) Realizar conversões entre unidades de medidas de comprimento. 
(EF06MA48MG) Relacionar o metro quadrado com seus múltiplos e submúltiplos. 
(EF06MA49MG) Realizar conversões entre unidades de medidas de área.
(EF06MA50MG) Relacionar o grama com seus múltiplos e submúltiplos.
(EF06MA51MG) Realizar conversões entre unidades de medidas de massa.
(EF06MA52MG) Relacionar o metro cúbico com seus múltiplos e submúltiplos. 
(EF06MA53MG) Relacionar o decímetro cúbico com o litro e o mililitro. 
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Grandezas e
Medidas

Ângulos: noção, usos e medidas.

(EF06MA54MG) Realizar conversões entre unidades de medidas de volume/capacidade. 

(EF06MA24) Resolver e Elaborar  problemas que envolvam as grandezas comprimento, 
massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos 
formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em 
contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento, 
com ou sem uso de fórmulas.

Ângulos: noção, usos e medida.

(EF06MA21JF) Identificar ângulo como mudança de direção ou giro.

(EF06MA22JF) Identificar ângulo reto, agudo, obtuso e raso.

(EF06MA23JF) Comparar ângulos.

(EF06MA24JF) Identificar ângulos em figuras geométricas.

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

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

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

Plantas baixas e vistas aéreas.
(EF06MA28XJF) Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e 
vistas aéreas com ou sem uso de tecnologia.

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

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

Probabilidade e estatística

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 probabilidade por meio de 
muitas repetições de um experimento 
(frequências de ocorrências e 
probabilidade frequentista).

(EF06MA56MG) Relacionar o conceito de probabilidade com o de razão. 
(EF06MA25JF) Compreender espaço amostral como conjunto estabelecido por todos os 
possíveis resultados de um experimento aleatório.
(EF06MA26JF) Compreender que evento é um subconjunto do espaço amostral.
(EF06MA27JF) Compreender experimento aleatório como fenômenos com resultados 
imprevisíveis.
(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.
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Probabilidade e estatística

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

(EF06MA28JF) Diferenciar população e amostra.

(EF06MA29JF) Diferenciar variáveis qualitativas de quantitativas.

(EF06MA31) Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (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 de diferentes 
tipos de gráficos para representá-los e 
interpretação das informações.

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

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, hierarquia dos funcionários de uma empresa etc.).
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7° ano
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Números

Múltiplos e divisores de um número 
natural.

(EF07MA01JF) Recordar os conceitos de múltiplos e divisores de um número natural.

(EF07MA02JF) Recordar fatoração de números primos.
(EF07MA03JF) Identificar os múltiplos e/ou divisores de um número natural.

(EF07MA04JF) Identificar o menor (mínimo) múltiplo comum de dois ou mais números por 
meio de estratégias diversas, sem aplicação de algoritmos.

(EF07MA05JF) Identificar o máximo (maior) divisor comum de dois ou mais números por 
meio de estratégias diversas, sem aplicação de algoritmos.

(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.

Cálculo de porcentagens e de 
acréscimos edecréscimos simples.

(EF07MA38MG) Resolver problemas que envolvam o cálculo de porcentagem.

(EF07MA39MG) Resolver problemas comparando preços à vista e a prazo.

(EF07MA02) Resolver e Elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que 
lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo 
mental e/ou calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros.

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

(EF07MA40MG) Reconhecer a necessidade da ampliação do conjunto dos números naturais 
por meio de situações contextualizadas e/ou resolução de problemas.

(EF07MA06JF) Operacionalizar números inteiros (adição, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e raiz n-ésima de números inteiros que são potências de n) 

(EF07MA07JF) Determinar o módulo ou valor absoluto de um número inteiro.

(EF07MA08JF) Resolver expressões numéricas envolvendo números inteiros.

(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.
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Números

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

(EF07MA42MG) Reconhecer a necessidade da ampliação do conjunto dos números inteiros por 
meio de situações contextualizadas e/ou resolução de problemas. 
(EF07MA43MG) Reconhecer, no contexto social, diferentes significados dos números racionais. 
(EF07MA44MG) Identificar a representação decimal e fracionária de um número racional.
(EF07MA45MG) Operar com números racionais em forma decimal e fracionária: adicionar, 
multiplicar, subtrair, dividir e calcular potências e raiz n-ésima números racionais que são 
potências de n.
(EF07MA05) Resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos.
(EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma 
estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos.
(EF07MA07) Representar por meio de um fluxograma os passos utilizados para resolver um 
grupo de problemas.
(EF07MA08) Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da 
divisão, razão e operador.
(EF07MA09) Utilizar, na resolução de problemas, a associação entre razão e fração, como a 
fração 2/3 para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para três partes da mesma ou 
três partes de outra grandeza.

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

(EF07MA09JF) Interpretar, na reta numérica, o conjunto dos números naturais, inteiros e 
racionais.
(EF07MA10JF) Compreender a relação de igualdade entre os números racionais em sua 
representação fracionária e decimal.
(EF07MA10) Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los 
a pontos da reta numérica.
(EF07MA11JF) Utilizar números racionais em sua forma fracionária e/ou decimal em 
contexto social.
(EF07MA11) Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a 
relação entre elas e suas propriedades operatórias.
(EF07MA12JF) Compreender a radiciação como operação inversa da potenciação.
(EF07MA12) Resolver e Elaborar problemas que envolvam as operações com números 
racionais.
(EF07MA13JF) Resolver expressões numéricas envolvendo o conjunto dos números racionais.
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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.
(EF07MA14JF) Reconhecer uma expressão algébrica como uma sentença matemática 
capaz de representar uma situação-problema.
(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.
(EF07MA15JF) Representar uma situação-problema por meio de uma expressão algébrica.
(EF07MA16JF) Calcular o valor numérico de expressões algébricas.
(EF07MA17JF) Perceber a existência ou não de um padrão algébrico ou geométrico em 
sequências recursivas e não recursivas.
(EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em 
sequências numéricas.

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

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

Problemas envolvendo grandezas 
diretamente proporcionais 
e grandezas inversamente 
proporcionais.

(EF07MA46MG) Reconhecer a variação e dependência de grandezas para compreender a 
realidade.
(EF07MA17) Resolver e Elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade 
direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica 
para expressar a relação entre elas. 
(EF07MA18JF) Identificar grandezas diretamente e inversamente proporcionais envolvidas 
em uma situação-problema.
(EF07MA19JF) Compreender o conceito de razão entre duas grandezas.
(EF07MA20JF) Aplicar a noção de razão à resolução de problemas (velocidade média, 
densidade demográfica).
(EF07MA21JF) Dividir um número em partes diretamente e inversamente proporcionais.
(EF07MA22JF) Resolver problemas que envolvam regra de três simples e composta.
(EF07MA23JF) Compreender escala como uma razão entre as dimensões de um desenho 
e as dimensões reais.
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Álgebra 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.

(EF07MA24JF) Compreender as noções de igualdade e equivalência (balança de dois pratos 
em situação de equilíbrio e desequilíbrio) em uma situação-problema.

(EF07MA25JF) Compreender as relações entre os coeficientes a, b e c de uma equação 
polinomial do 1º grau.

(EF07MA26JF) Modelar uma situação-problema por meio de uma equação polinomial do 
primeiro grau (ax+b=c).

(EF07MA27JF) Determinar o conjunto solução de uma equação polinomial do 1º grau 
dentro de um determinado conjunto universo.

Geometria

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

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

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

(EF07MA28JF) Localizar objetos no plano cartesiano, tendo como base em pares ordenados.

(EF07MA29JF) Compreender o que acontece com uma figura plana no plano cartesiano 
quando os seus vértices são multiplicados por um número inteiro.

(EF07MA30JF) Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em 
relação aos eixos e à origem.

Simetrias de translação, rotação e 
reflexão.

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

A circunferência como lugar 
geométrico.

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

(EF07MA31JF) Reconhecer os elementos que compõem uma circunferência.
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Geometria

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

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

(EF07MA32JF) Definir ângulos complementares, suplementares e replementares.

(EF07MA33JF) Nomear ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal.

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 um fluxograma, um algoritmo para a 
construção de um triângulo qualquer, conhecidas as medidas dos três lados.

Ângulos internos e externos de um 
polígono.

(EF07MA56MG) Utilizar as relações entre ângulos formados por retas paralelas com 
transversais para obter a soma dos ângulos internos e externos de um polígono.

Polígonos regulares: quadrado e 
triângulo eqüilátero.

(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.

(EF07MA34JF) Identificar os elementos de um polígono.

(EF07MA35JF) Classificar os polígonos quanto aos números de lados e ângulos.

(EF07MA36JF) Definir polígonos regulares (quadrado e triângulo equilátero).
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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.

(EF07MA37JF) Reconhecer a necessidade de adoção de um padrão único de medida para 
cada grandeza.

(EF07MA38JF) Compreender o quanto uma medida está inserida na outra.

(EF07MA39JF) Reconhecer os múltiplos e submúltiplos das diferentes unidades de medida 
(metro, segundo, grama).

(EF07MA40JF) Resolver problemas que envolvam relações entre unidades de medida de mesma 
grandeza (Por exemplo: metro e centímetro, quilograma e grama, minuto e segundo etc.).

(EF07MA41JF) Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizada 
(metro, minuto, quilograma).

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

(EF07MA42JF) Compreender o volume como uma unidade cúbica.

(EF07MA43JF) Reconhecer os múltiplos e submúltiplos das unidades de medida de volume.

(EF07MA44JF) Compreender a relação entre decímetro cúbico e litro.

(EF07MA45JF) Resolver problemas que envolvam relações entre unidades de medida de 
mesma grandeza (Por exemplo: metro cúbico e litro).

(EF07MA57MG) Relacionar o metro cúbico com seus múltiplos e submúltiplos.

(EF07MA58MG) Relacionar o decímetro cúbico com o litro e o mililitro.

(EF07MA59MG) Realizar conversões entre unidades de medidas de volume/capacidade.

(EF07MA60MG) Escolher adequadamente múltiplos ou submúltiplos do metro cúbico para 
efetuar medidas.

(EF07MA61MG) Fazer estimativas de volumes e capacidades.
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Grandezas e
Medidas

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

(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. 

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.

(EF07MA46JF) Resolver problemas envolvendo o cálculo do comprimento da circunferência.

Probabilidade e estatística

Experimentos aleatórios: 
espaço amostral e estimativa de 
probabilidade 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.
(EF07MA47JF) Recordar o conceito de espaço amostral como conjunto estabelecido por 
todos os possíveis resultados de um experimento aleatório.
(EF07MA48JF) Recordar o conceito de evento como sendo um subconjunto do espaço 
amostral.
(EF07MA49JF) Listar resultados de experimentos aleatórios.
(EF07MA50JF) Registrar as probabilidades dos resultados utilizando porcentagens, frações 
e decimais.
(EF07MA51JF) Comparar frequências de acontecimentos cotidianos: esperado e ocorrido.

Estatística: média e amplitude de um 
conjunto de dados.

(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.

Pesquisa amostral e pesquisa censitária
Planejamento de pesquisa, coleta e 
organização dos dados, construção de 
tabelas e gráficos e interpretação 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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8° ano
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Números

Notação científica;
(EF08MA01XJF) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse 
conhecimento na representação de números em notação científica, identificando a sua 
aplicação no mundo físico.

Potenciação e radiciação.

(EF08MA01JF) Recordar potenciação e radiciação como operações inversas.
(EF08MA02JF) Representar uma raiz como potência de expoente fracionário.
(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 envolve a aplicação 
do princípio multiplicativo.

Porcentagem.
(EF08MA04) Resolver e Elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo 
o uso de tecnologias digitais.

Dízimas periódicas: fração geratriz.

(EF08MA03JF) Interpretar na reta numérica o conjunto dos números racionais.
(EF08MA04JF) Localizar na reta numérica os decimais periódicos.
(EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz 
para uma dízima periódica.

Álgebra

Valor numérico de expressões 
algébricas.

(EF08MA05JF) Usar expressões algébricas para modelar situações-problema.
(EF08MA06JF) Diferenciar monômio, binômio, trinômio e polinômio.
(EF08MA06) Resolver e Elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de 
expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.
(EF08MA07JF) Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica.

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.
(EF08MA08JF) Identificar uma equação do 1º grau com duas incógnitas que representa 
uma situação-problema.
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Álgebra

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 e 
interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso.

Equação polinomial de 2º grau do tipo 
ax2 = b.

(EF08MA09JF) Representar uma situação-problema por meio de uma equação do 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.

(EF08MA34MG) Reconhecer uma equação de segundo grau do tipo ax² = b. 

Sequências recursivas e não 
recursivas.

(EF08MA10JF) Compreender a diferença entre sequência recursiva e não recursiva.

(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.

(EF08MA11JF) Identificar o algoritmo que representa regularidade apresentada em uma 
sequência numérica ou geométrica recursiva e não recursiva. 

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

(EF08MA12JF) Identificar as grandezas envolvidas em uma situação-problema.

(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 proporcionais, por meio de estratégias variadas.

Geometria
Congruência de triângulos e 
demonstrações de propriedades de 
quadriláteros.

(EF08MA13JF) Diferenciar o conceito de congruência e semelhança de triângulo.

(EF08MA14JF) Identificar os casos de congruência de triângulo.

(EF08MA14) Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da 
congruência de triângulos.
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Geometria

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

(EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria 
dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares.

(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.

Mediatriz e bissetriz como lugares 
geométricos: construção e problemas.

(EF08MA36MG) Identificar segmento, ponto médio de um segmento, triângulo e seus 
elementos, polígonos e seus elementos. 

(EF08MA37MG) Reconhecer as propriedades do ponto de encontro das medianas 
(baricentro), alturas (ortocentro) e das bissetrizes (Incentro) de um triângulo.

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

Transformações geométricas: 
simetrias de translação, reflexão e 
rotação.

(EF08MA18AJF) 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.

(EF08MA18BJF) Reconhecer figuras obtidas por composições de transformações 
geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de desenho ou de 
softwares de geometria dinâmica.

Grandezas e
Medidas

Área de figuras planas
Área do círculo e comprimento de sua 
circunferência.

(EF08MA15JF) Diferenciar significado de área e perímetro.

(EF08MA16JF) Diferenciar círculo de circunferência.

(EF08MA19A) 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.

(EF08MA38MG) Calcular área de figuras planas: triângulos, quadriláteros e círculos ou 
figuras compostas por algumas dessas. 

Volume de cilindro retoMedidas 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.

(EF08MA21A) Resolver e Elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de 
recipiente cujo formato é o de um bloco retangular.
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Probabilidade e estatística

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

(EF08MA17JF) Reconhecer um experimento aleatório.

(EF08MA18JF) Identificar os elementos de um experimento aleatório e espaço amostral.

(EF08MA19JF) Recordar o conceito de espaço amostral como conjunto estabelecido por 
todos os possíveis resultados de um experimento.

(EF08MA20JF) Recordar o conceito de evento como sendo um subconjunto do espaço 
amostral (Exemplo: as faces pares de um dado).

(EF08MA21JF) Compreender o conceito de probabilidades.

(EF08MA22JF) Interpretar a probabilidade como a razão entre dois números e/ou 
porcentagem. 

(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 
setores e seus elementos constitutivos 
e adequação para determinado 
conjunto 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) Classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em 
classes, de modo que resumamos 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 a compreensão de seus significados e relacioná-los com a 
dispersão de dados, indicada pela amplitude.
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Probabilidade e estatística
Pesquisas censitária ou amostral
Planejamento e execução de pesquisa 
amostral.

(EF08MA23JF) Investigar técnicas para coleta de dados censitários e amostrais.

(EF08MA24JF) Apresentar justificativa de diferentes razões para a utilização de pesquisas 
amostrais e não Censitárias.

(EF08MA25JF) Reconhecer os diferentes tipos de amostras (casual simples, estratificada, 
sistemática).

(EF08MA26JF) Escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para representar 
os conjuntos de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central, a 
amplitude e as conclusões.

(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 as conclusões. 



428

9° ano
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Números

Necessidade dos números reais para 
medir qualquer segmento de reta.

Números irracionais: reconhecimento 
e localização de alguns na reta 
numérica.

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

(EF09MA24MG) Reconhecer a necessidade da ampliação do conjunto dos números 
racionais por meio de situações contextualizadas e/ou resolução de problemas.

(EF09MA25MG) Reconhecer, no contexto social, diferentes significados dos números reais.

(EF09MA26MG) Identificar as dízimas não periódicas com os números irracionais 
apresentando o número π e outros. 

(EF09MA01JF) Compreender que o conjunto dos números reais tem a reta numérica real 
como sua representação.

(EF09MA01) Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem 
segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional (como as 
medidas de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo, quando se toma a medida 
de cada lado como unidade).

(EFM09MA02) 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.

(EF09MA02JF) Representar algebricamente um intervalo real.

(EF09MA03JF) Representar geometricamente um intervalo real.

Potências com expoentes negativos e 
fracionários.

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

(EF09MA04JF) Retomar as propriedades da potenciação.

(EF09MA05JF) Aplicar as propriedades das potências para resolver cálculos.

(EF09MA06JF) Aplicar as propriedades das potências para resolver problemas.

Números reais: notação científica e 
problemas.

(EF09MA04) Resolver e Elaborar problemas com números reais, inclusive em notação 
científica, envolvendo diferentes operações.

(EF09MA07JF) Escrever número em notação científica.
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Números
Porcentagens: problemas que 
envolvem cálculo de percentuais 
sucessivos.

(EF09MA05) Resolver e Elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a 
ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, 
preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira.

(EF09MA08JF) Compreender os conceitos relacionados ao sistema monetário: lucro, 
acréscimos e descontos.

(EF09MA09JF) Relacionar situações que se aplica o conceito de juros simples.

(EF09MA10JF) Relacionar situações que se aplica o conceito de juros compostos.

(EF09MA11JF) Relacionar situações que se aplica o conceito de taxa.

(EF09MA12JF) Resolver problemas que envolvam os conceitos de juros simples e/ou 
composto.

(EF09MA13JF) Resolver problemas que envolva descontos simples.

(EF09MA14JF) Resolver problemas que envolva o conceito de taxas percentuais no contexto 
da educação financeira e com o uso de softwares ou não.

Álgebra

Funções: representações numérica, 
algébrica e gráfica.

(EF09MA06AJF) Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre 
duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica. 

(EF09MA06BJF) Utilizar o conceito de função para analisar situações que envolvam relações 
funcionais entre duas variáveis.

(EF09MA15JF) Compreender o conceito de função.

(EF09MA16JF) Determinar se uma relação é uma função.

(EF09MA17JF) Reconhecer as variáveis de uma função: dependente e independente.

(EF09MA18JF) Reconhecer a lei de formação de uma função

(EF09MA19JF) Reconhecer a representação gráfica de uma função

(EF09MA20JF) Resolver problemas envolvendo funções.

Razão entre grandezas de espécies 
diferentes.

(EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies 
diferentes, como velocidade e densidade demográfica.
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Álgebra

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.
(EF09MA21JF) Identificar as grandezas envolvidas em uma situação-problema.
(EF09MA22JF) Diferenciar as variações proporcionais das não proporcionais.
(EF09MA23JF) Recordar o conceito de razão entre duas grandezas.
(EF09MA24JF) Comparar grandezas.

Expressões algébricas: fatoração e 
produtos notáveis .
Resolução de equações polinomiais do 
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.
(EF09MA25JF) Interpretar geometricamente e algebricamente os principais casos de 
produtos notáveis: o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois 
termos e o produto da soma pela diferença de dois termos.
(EF09MA26JF) Calcular expressões algébricas que envolvam os produtos notáveis.
(EF09MA27JF) Observar a relação entre fatoração e o produto notável.
(EF09MA28JF) Utilizar a fatoração como um mecanismo para simplificar cálculos.
(EF09MA29JF) Resolver equações do 2º grau utilizando o processo de fatoração.
(EF09MA30JF) Resolver equações do 2º grau utilizando a fórmula da Bhaskara e/ou 
qualquer outro método com ou sem uso de tecnologia.

Geometria

Demonstrações de relações entre os 
ângulos formados por retas paralelas 
intersectadas por uma transversal.

(EF09MA10XJF) Demonstrar relações simples entre os ângulos formados por retas paralelas 
cortadas por uma transversal com ou sem uso de software dinâmico.

Relações entre arcos e ângulos na 
circunferência de um círculo.

(EF09MA11) Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações entre arcos, 
ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo uso, inclusive, de softwares 
de geometria dinâmica.
(EF09MA27MG) Identificar ângulos centrais e inscritos em uma circunferência. 
(EF09MA28MG) Relacionar medidas de ângulos centrais, inscritos e arcos em uma circunferência.
(EF09MA31JF) Identificar o ângulo central e setor circular em circunferências.
(EF09MA32JF) Determinar a medida de um ângulo central.
(EF09MA33JF) Interpretar o conceito de ângulo: inscrito, externo, interno e de segmento.
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Geometria

Semelhança de triângulos
Teorema de Tales.

(EF09MA12) Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos 
sejam semelhantes.
(EF09MA34JF) Compreender que triângulos congruentes são semelhantes, mas nem todos 
os triângulos semelhantes são congruentes.
(EF09MA35JF) Compreender a razão de semelhança entre triângulos semelhantes.
(EF09MA36JF) Aplicar o teorema fundamental da semelhança de triângulos.
(EF09MA37JF) Aplicar as propriedades da homotetia.
(EF09MA38JF) Reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação 
homotética são semelhantes.

Relações métricas no triângulo 
retângulo.
Teorema de Pitágoras: Verificações 
experimentais e demonstração.
Retas paralelas cortadas por 
transversais: Teoremas de 
proporcionalidade e verificações 
experimentais.

(EF09MA13) Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de 
Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos.
(EF09MA14) Resolver e Elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das 
relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes.
(EF09MA31MG) Utilizar semelhança de triângulos para descrever as relações métricas no 
triangulo retângulo. 
(EF09MA32MG) Utilizar semelhança de triângulos para obter o teorema de Pitágoras.
(EF09MA39JF) Resolver e Elaborar problemas que envolvam as relações métricas no 
triângulo retângulo.

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.

Distância entre pontos no plano 
cartesiano.

(EF09MA16AJF) Determinar o ponto médio de um segmento de reta 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.
(EF09MA16BJF) Determinar a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas 
desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento 
para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras planas construídas 
no plano.

Vistas ortogonais de figuras espaciais. (EF09MA17) Reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar esse conhecimento 
para desenhar objetos em perspectiva.
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Grandezas e
Medidas

Unidades de medidas para medir 
distâncias muito grandes e muito 
pequenas.
Unidades de medidas 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, entre outros.
(EF09MA40JF) Conhecer os múltiplos do byte e sua aplicação no cotidiano.

Volume de prismas e cilindros.
(EF09MA19A) Resolver e Elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas 
e de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.

Probabilidade e estatística

Análise de probabilidade de eventos 
aleatórios: eventos dependentes e 
independentes.

Cálculo de probabilidade de eventos 
aleatórios: eventos dependentes e 
independentes.

(EF09MA20) Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e 
dependentes e calcular a probabilidade de sua ocorrência, nos dois casos.
(EF09MA41JF) Recordar o conceito de espaço amostral e evento.
(EF09MA42JF) Recordar, em experimentos aleatórios, eventos independentes e 
dependentes.

Análise de gráficos divulgados pela 
mídia: elementos que podem induzir a 
erros de leitura ou de interpretação.

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

Leitura, interpretação e representação 
de dados de pesquisa expressos em 
tabelas de dupla entrada, gráficos de 
colunas simples e agrupadas, gráficos 
de barras e de setores e gráficos 
pictóricos.

(EF09MA22) 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.
(EF09MA23) Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo tema da realidade social e 
comunicar os resultados por meio de relatório contendo avaliação de medidas de tendência 
central e da amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas 
eletrônicas.
(EF09MA44JF) Recordar os conceitos de medidas de tendência central (média, moda, 
mediana).

Planejamento e execução de pesquisa 
amostral e apresentação de relatório.

(EF09MA45JF) Compreender os processos que envolvem o planejamento de uma pesquisa 
(escolha viável da população, tema, amostra, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa).
(EF09MA46JF) Aplicar os processos que envolvem a elaboração de um relatório com 
base nos dados colhidos de uma pesquisa (título, objetivos, formulação das hipóteses, 
especificação da amostra, plano de coleta de dados, análise dos resultados).
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