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MATEMÁTICA 

PAT1cf III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXOS 

TEMÁTICOS 
CONTEÚDOS BÁSICOS OBJETIVOS/METAS CONTEÚDOS 

Números e 

operações 
Números naturais 

 Ampliar e construir significados para 

números naturais. 

 Resolver situações problema envolvendo 

números naturais, utilizando as operações de 

adição, subtração, multiplicação, divisão. 

 

 Números naturais. 
 Resolução de problemas usando a 

adição, subtração, multiplicação e 
divisão. 

 Múltiplos e divisores 
 Média aritmética  
 Expressões numéricas simples. 
 

Espaço e 

forma 

Figuras geométricas 

sólidas e planas. 

 

 Estabelecer relações entre figuras espaciais 

e suas representações planas. 

 

 Ponto, reta e plano. 
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MATEMÁTICA 

PAT1cf IV 

EIXOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS 
BÁSICOS 

OBJETIVOS/METAS CONTEÚDOS 

Números e 

operações 

Números racionais 

e irracionais 

(somente a 

construção do 

conceito) 

 

 Ampliar e consolidar os significados para números 

racionais a partir dos diferentes usos em contextos 

sociais e matemáticos e reconhecer que existem 

números que não são racionais. 

 Resolver situações problema envolvendo números 

naturais, inteiros e racionais, ampliando e 

consolidando os significados da adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. 

 Selecionar e utilizar diferentes procedimentos de 

cálculo com números naturais, inteiros, racionais e 

irracionais. 

 Números racionais 

o Revisão das quatro operações; 

o Estudo de potências e raízes  

 Números irracionais 

o Construção do conceito  

Grandezas e 

medidas 

Medidas de 

superfície  
 Calcular perímetro e área de superfícies planas.  

 Perímetros e áreas. 
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