
 

 

 

 

Planificação Anual –BibMat -  6ºano 

2019 – 2020 

BIBMAT  - disciplina de articulação de Matemática com a Biblioteca, no âmbito da implementação do Plano de Inovação (Portaria Nº 181/2019, de 11 de junho) 

 
ATIVIDADES APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

 

 Atividades de consolidação dos conteúdos matemáticos; 

 Resolução de problemas; 

 Interpretação de enunciados, gráficos e textos; 

 Pesquisas; 

 Construção de materiais; 

 Realização de trabalhos de grupo; 

 Apresentações de conteúdos/trabalhos pelos alunos; 

 Utilização da Escola Virtual. 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

RACIOCINIO MATEMÁTICO 

COMUNICAÇÃO MATEMÁTICA 

- Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas em contextos matemáticos e não 
matemáticos e avaliar a plausibilidade dos resultados.  
 
- Compreender e construir explicações e justificações matemáticas, incluindo o recurso a exemplos e 
contraexemplos.  
 
-  Exprimir oralmente e por escrito ideias matemáticas, com precisão e rigor, e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática 
(convenções, notações, terminologia e simbologia).  
 
- Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no desenvolvimento das outras 
ciências e domínios da atividade humana e social.  
 
- Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de 
analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  
 
- Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a 
Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade.  

 

Nota: Os conteúdos incluídos na planificação são coincidentes com a disciplina de matemática e serão abordados, nesta disciplina, na perspetiva da 

consolidação e desenvolvimento dos conhecimentos e capacidades e de forma a adquirir as Aprendizagens Essenciais transversais a todos os 

conteúdos em articulação com o Perfil do Aluno. 



º Semestre 

Tema Conteúdos de Aprendizagem Aprendizagens Essenciais 
Atividades Aulas 

Previstas 

1. NÚMEROS 
NATURAIS  

- Decomposição de um número em 
fatores primos.  

- Simplificação de frações. 
- Divisores de um número. 
- Máximo divisor comum de dois 
números. 

- Mínimo múltiplo comum de dois 
números. 

 

- Identificar números primos e números compostos e decompor um número 

em fatores primos. (AE 5º ano) 

 - Reconhecer múltiplos e divisores de números naturais, dar exemplos e 

utilizar as noções de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum na 

resolução de problemas em contextos matemáticos e não matemáticos. (AE 

5º ano) 

- Reconhecer relações numéricas e propriedades dos números e das 
operações, e utilizá-las em diferentes contextos, analisando o efeito das 
operações sobre os números.  

 
 

 

 

- Atividades de consolidação dos 
conteúdos matemáticos; 
 
- Pesquisa 
 
 - Construção de materiais. 

 

5 

2. POTÊNCIAS DE 
EXPOENTE NATURAL 

- Potências de expoente natural.  
- Multiplicação de potências com a 

mesma base.  
- Potência de potência. 
- Número elevado a uma potência 
- Multiplicação de potências com o 

mesmo expoente.  
- Divisão de potências com a mesma 

base. 
- Divisão de potências com o mesmo 

expoente. 
- Expressões com potências. 

 
 
-  Reconhecer uma potência de expoente natural como um produto de 
fatores iguais e calcular potências de base racional não negativa e expoente 
natural.  
 
- Usar as propriedades das operações (adição, subtração, multiplicação, 
divisão), as regras da potenciação e a prioridade das operações no cálculo 
do valor de expressões numéricas respeitando o significado dos parêntesis 
com números racionais não negativos.  

 

 

- Atividades de consolidação dos 
conteúdos matemáticos; 
 
-Pesquisa; 
 
 - Construção de materiais. 
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3. FIGURAS 
GEOMÉTRICAS 

PLANAS 
 
 

- Ângulo ao centro e Setor circular.  
- Polígono inscrito numa 
circunferência.  

- Reta tangente a uma circunferência. 
- Segmento de reta tangente a uma 
circunferência. 

- Apótema de um polígono regular. 
- Perímetro de um polígono regular. 
- Perímetro de um círculo. 
- Área de um polígono regular. 
- Área de um círculo. 

-  Descrever figuras no plano e no espaço com base nas suas propriedades 
e nas relações entre os seus elementos e fazer classificações explicitando os 
critérios utilizados.  

- Calcular perímetros e áreas de figuras planas, incluindo o círculo, 
recorrendo a fórmulas, por enquadramento ou por decomposição e 
composição de figuras planas.  

 

 

- Atividades de consolidação dos 
conteúdos matemáticos; 
 
-Pesquisa; 
 
 - Construção de materiais. 
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4. SEQUÊNCIAS E 
REGULARIDADES 

- Sequências e regularidades 
numéricas. 

- Sequências e regularidades não 
numéricas. 

- Sequências e leis de formação.  
- Expressão geradora de uma 
sequência. 

- Determinar uma lei de formação de uma sequência numérica ou não 
numérica e uma expressão algébrica que represente uma sequência 
numérica em que a diferença entre termos consecutivos é constante.  
  

 

- Atividades de consolidação dos 
conteúdos matemáticos; 
 
-Pesquisa; 
 
 - Construção de materiais. 
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5.PROPORCIONALIDADE 
DIRETA 

- Grandezas diretamente 
proporcionais. 

- Proporções. 
- Escalas  
- Percentagens 

 

- Reconhecer os significados de razão e proporção e usá-las para resolver 
problemas.  

- Reconhecer situações de proporcionalidade direta num enunciado verbal 

ou numa tabela e indicar uma das constantes de proporcionalidade, 

explicando o seu significado dado o contexto. 

- Atividades de consolidação dos 
conteúdos matemáticos; 
- Resolução de problemas; 
- Interpretação de enunciados, 
gráficos e textos; 
- Pesquisas; 
- Realização de trabalhos de grupo; 
- Apresentações de conteúdos/ 
trabalhos pelos alunos; 
- Utilização da Escola Virtual. 
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Total:  17  

AVALIAÇÃO 
Instrumento Quantidade Cotação (em %) 

Trabalho de Grupo  (construção de material) 1 80 

Auto e heteroavaliação  ------- 10 

Tarefa 1 5 

Participação  oral/Comunicação --------- 5 

TOTAL 100% 
 



2º Semestre 

Tema Conteúdos de Aprendizagem Aprendizagens Essenciais 
 Aulas 

Previstas 

6. SÓLIDOS 
GEOMÉTRICOS 

 

 

-  Prismas e pirâmides 
- Relação entre os elementos de um 

prisma e de uma pirâmide 
-  Relação de Euler. 
-   Planificação de sólidos. 
-  Volume do paralelepípedo retângulo. 
-  Volume do prisma reto. 
-  Volume do cilindro reto. 

 

- Descrever figuras no plano e no espaço com base nas suas propriedades 

e nas relações entre os seus elementos e fazer classificações explicitando 

os critérios utilizados.  

-  Reconhecer o significado de fórmulas para o cálculo de volumes de 

sólidos (prismas retos e cilindros) e usá-las na resolução de problemas em 

contextos matemáticos e não matemáticos.  

-  Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas usando ideias 

geométricas. 

- Atividades de consolidação dos 
conteúdos matemáticos; 
- Resolução de problemas; 
- Interpretação de enunciados, gráficos 
e textos; 
- Pesquisas; 
- Construção de materiais; 
- Realização de trabalhos de grupo; 
-Apresentações de conteúdos/ 
trabalhos pelos alunos; 
- Utilização da Escola Virtual. 
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7. NÚMEROS 

RACIONAIS 

Números racionais não negativos 
- Adição  e subtração de números racionais. 

- Multiplicação  e divisão de números 
racionais. 
-Expressões numéricas. 
-Resolução de problemas. 

 
Números inteiros 
- Grandezas, números positivos e números 

negativos. 
- Números racionais positivos e negativos. 
- Números simétricos. 
- Comparação de número racionais. 
- Comparação. Valor absoluto de um número. 
- Comparação de números positivos. 
- Comparação de números negativos. 
- Conjunto dos números racionais. 
- Segmentos de reta orientados. 
- Soma algébrica. 
-  Distância na reta numérica. 

 

 
 

- Representar números racionais não negativos na forma de fração, 

decimal e percentagem, e estabelecer relações entre as diferentes 

representações, incluindo o numeral misto.  

- Comparar e ordenar números inteiros, em contextos diversos, com e 

sem recurso à reta numérica.  

- Usar as propriedades das operações (adição, subtração, multiplicação, 

divisão), as regras da potenciação e a prioridade das operações no cálculo 

do valor de expressões numéricas respeitando o significado dos 

parêntesis com números racionais não negativos.  

- Usar expressões numéricas para representar uma dada situação e 

compor situações que possam ser representadas por uma expressão 

numérica.  

- Reconhecer relações numéricas e propriedades dos números e das 

operações, e utilizá-las em diferentes contextos, analisando o efeito das 

operações sobre os números.  

- Adicionar, subtrair, multiplicar e dividir números racionais não 

negativos, recorrendo ao cálculo mental e a algoritmos, e fazer 

estimativas plausíveis.  

- Adicionar e subtrair números inteiros recorrendo ao cálculo mental e a 

algoritmos e fazer estimativas plausíveis.  

 

 

 

- Atividades de consolidação dos 
conteúdos matemáticos; 
- Resolução de problemas; 
- Interpretação de enunciados, gráficos 
e textos; 
- Pesquisas; 
-  Realização de trabalhos de grupo; 
-Apresentações de conteúdos/ 
trabalhos pelos alunos; 
- Utilização da Escola Virtual. 
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8.ISOMETRIAS DO 

PLANO 

- Reflexão central. Propriedades. 

- Mediatriz de um segmento de reta. 
- Reflexão axial. Propriedades. 
-  Rotação. Propriedades. 
- Imagens de figuras planas por 

isometrias. 
- Simetrias de rotação e de reflexão. 
 

- Identificar e construir o transformado de uma dada figura através de 

isometrias (reflexão axial e rotação) e reconhecer simetrias de rotação e 

de reflexão em figuras, em contextos matemáticos e não matemáticos, 

prevendo e descrevendo os resultados obtidos.  

 

- Atividades de consolidação dos 
conteúdos matemáticos; 
- Pesquisas; 
- Construção de materiais; 
- Realização de trabalhos de grupo; 
-Apresentações de conteúdos/ 
trabalhos pelos alunos; 
- Utilização da Escola Virtual. 
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9. ORGANIZAÇÃO E 

INTERPRETAÇÃO 

DE DADOS 

-População e unidade estatística. 

-Variáveis quantitativas e qualitativas. 
- Tabelas de frequência absoluta e 

relativa 
-Gráficos de barras, linhas e circulares 
-Média, moda e amplitude 
 

-Distinguir os vários tipos de variáveis: qualitativa, quantitativa discreta e 

contínua.  

- Recolher, organizar e representar dados recorrendo a tabelas de 

frequência absoluta e relativa, diagramas de caule e folhas e gráficos de 

barras, de linhas e circulares, e interpretar a informação representada.  

-  Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados 

em contextos familiares variados e utilizar medidas estatística (média, 

moda e amplitude) para os interpretar e tomar decisões.  

- Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando 

linguagem própria da estatística baseando-se nos dados recolhidos e 

tratados.  

 

- Atividades de consolidação dos 
conteúdos matemáticos; 
- Resolução de problemas; 
- Interpretação de enunciados, gráficos 
e textos; 
- Pesquisas; 
- Construção de materiais; 
- Realização de trabalhos de grupo; 
-Apresentações de conteúdos/ 
trabalhos pelos alunos; 
- Utilização da Escola Virtual. 
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Total: 16   

AVALIAÇÃO 
Instrumento Quantidade Cotação (em %) 

Tarefas 4 20 

Construção de materiais 2 30 

Questionário 2 40 

Participação  oral/Comunicação --------- 10 

TOTAL 100% 
 


