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6º Ano Planificação anual da disciplina de Matemática 
  

 

 

1º Período Início das atividades letivas – 17 de setembro Final das atividades letivas – 18 de dezembro 

2º Período Início das atividades letivas – 04 de janeiro Final das atividades letivas – 24 de março 

3º Período Início das atividades letivas – 6 de abril Final das atividades letivas – 30 de junho 
 

Período Letivo Conteúdos  

1º 

Organização e Tratamento de Dados * 
 
Recolha e organização de dados; 

Referencial cartesiano; 

Gráfico cartesiano; 

Tabelas de frequências absolutas e relativas; 

Frequência absoluta e frequência relativa; 

Média, Moda, Extremos e Amplitude; 

População e Amostra; 

Variáveis estatísticas - qualitativa, quantitativa discreta e contínua; 

Gráficos de barras, de linhas e circulares. 

* Engloba os conteúdos de aprendizagem, relativos a este tema, do 5º ano de 

escolaridade. 

 

Números e Operações/ Álgebra 
Números racionais não negativos  

Revisões do 5.º ano: 

- Frações, frações decimais, numerais mistos; 

- Comparação com a unidade; 

- Frações equivalentes; 

- Simplificação de frações; 

- Comparação e ordenação; 

- Redução de frações ao mesmo denominador; 

- Adição e subtração. Propriedades. 

Multiplicação de números racionais; 

Propriedades da multiplicação; 

Inverso de um número racional; 

Divisão de números racionais; 

Potências de base racional não negativa e expoente natural; 

Multiplicação e divisão de potências. Regras operatórias; 

Expressões numéricas. 
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2º  

Geometria e Medida (GM) 
 
Isometrias do plano  
Reflexão axial como isometria; invariância da amplitude de ângulo; eixos de simetria; a 

bissetriz de um ângulo como eixo de simetria;  

Rotação de sentido positivo ou negativo como isometria; invariância da amplitude de 

ângulo;  

Imagem de um segmento de reta por uma isometria;  

Construção de imagens de figuras planas por reflexões axiais e por rotações;  

Simetrias de rotação e de reflexão;  

Problemas envolvendo as propriedades das isometrias e utilizando raciocínio dedutivo;  

Problemas envolvendo figuras com simetrias de rotação e de reflexão axial.  

 

Álgebra (ALG) 
Sequências e regularidades  
Determinação de termos de uma sequência definida por uma lei de formação 

recorrente ou por uma expressão geradora;  

Determinação de expressões geradoras de sequências definidas por uma lei de 

formação recorrente;  

Problemas envolvendo a determinação de uma lei de formação compatível com uma 

sequência parcialmente conhecida. 

Proporcionalidade direta  
Noção de grandezas diretamente proporcionais e de constante de proporcionalidade 

direta;  

Proporções; extremos, meios e termos de uma proporção;  

Propriedades; regra de três simples;  

Escalas em mapas;  

Problemas envolvendo a noção de proporcionalidade direta entre grandezas 

mutuamente dependentes.   

 
 
 

3º  
 
 
 

 

Geometria e Medida (GM) 

Medida  

Revisões do 5.º ano: 

- Perímetros e áreas de polígonos: retângulo, quadrado, paralelogramo e 
triângulo. 

Perímetro do círculo;  

Valores aproximados; 

Área de polígonos regulares;  

Área do círculo;  

Problemas envolvendo o cálculo de perímetros e áreas de polígonos e círculos;  
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3º 

Revisões do 5.º ano: 

- Sólidos geométricos; 

- Planificação e construção de prismas e cilindros. 

Volume do paralelepípedo retângulo e do cubo; 

Volume do prisma triangular reto e do prisma reto; 

Volume do cilindro reto; 

Resolução de problemas envolvendo o cálculo de volumes de sólidos.  
 
Números e Operações (NO) 

Números inteiros positivos, números inteiros negativos e o zero; 

Representação na reta numérica da abcissa de um ponto; 

Simétrico e valor absoluto de um número inteiro; 

Conjuntos ℕ e ℤ; 

Uso dos símbolos ∈, ∉,⊂ e ⊄; 

Comparação e ordenação de números inteiros; 

Adição em ℤ; 

Subtração em ℤ. 

 

Domínios a avaliar 

Domínio Cognitivo 
Domínio Afetivo e Social 

Fichas de avaliação, 
Questões aula, 

Tarefas  
Participação Comportamento 

Responsabilidade 
e autonomia 

Pontualidade 
e assiduidade 

Critérios de 
Avaliação 

70% 8 % 7 % 10 % 5 % 

 

 
Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, setembro de 2020 

 
 


