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MATEMÁTICA - PAT
1cf

 III  

Obs.: Lembramos que os conteúdos devem ser trabalhados, sempre que possível, a partir de uma situação-problema e levando em consideração os conhecimentos prévios dos alunos.  

Vários conteúdos podem ser trabalhados simultaneamente; assim, é possível otimizar o tempo.  

EIXOS 
TEMÁTICOS 

OBJETIVOS/METAS CONTEÚDOS SUGESTÕES 

Números e 

operações 

 Compreender o conceito e o cálculo de 

taxa percentual por meio de problemas. 

 Comparar e ordenar números inteiros. 

 Localizar ou interpretar a localização de 

números inteiros, o simétrico de um número, 

a distância entre dois números na reta 

numerada. 

 Resolver operações com números inteiros 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação e radiciação). 

 Resolver situações-problema envolvendo 

números inteiros, utilizando das operações de 

adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação e radiciação. 

 

 Porcentagem  

 Identificação da porcentagem 

como fração de denominador 

100.  

 Aplicação em situações-

problema. 

 Números inteiros 

 Localização na reta numérica, 

comparação, ordenação, 

operações (adição, subtração, 

multiplicação, divisão, 

potenciação e radiciação) e 

resolução de problemas. 

 

 Pesquisa em jornais, revistas e internet, de situações que envolvam 

porcentagem. 

 Atividades para relacionar taxas de porcentagem com sua 

representação fracionária. 

 Pesquisa em fontes diversas de informações com valores negativos e 

positivos para observação e conclusão do que representam. 

 Trabalho utilizando textos com referências numéricas positivas e 

negativas. 

 Consultando o atlas, montar tabelas para registro das temperaturas 

de locais com fusos horários diferentes. 

 Exploração da reta numerada para localização e comparação de 

números inteiros.  

 Jogos com registro de pontos ganhos e perdidos. 

 Atividades de comparação de números inteiros com uso de >, < e =. 

 Dominó onde se casem os opostos. 

Espaço e 

forma 

 Reconhecer e aplicar noções de perímetro 

e área em diversos contextos. 

 Calcular área de figuras planas. 

 Resolver situações-problema que 

envolvam o cálculo de área de figuras planas.  

 Área e perímetro de figuras planas 

 Pesquisa de objetos que servem para cercar, margear ou contornar 

superfícies. 

 Atividades com papel quadriculado para determinar perímetro e área. 

 Utilização de Tangram em atividades para determinar áreas e 

perímetros de figuras formadas por suas peças.  
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EIXOS TEMÁTICOS OBJETIVOS/METAS CONTEÚDOS SUGESTÕES 

Espaço e forma 

 Produzir e analisar transformações e 

ampliações/reduções de figuras geométricas planas, 

identificando seus elementos variantes e invariantes, 

desenvolvendo o conceito de congruência e semelhança. 

 Utilizar o teorema de Tales na resolução de 

problemas.  

 

Ideias de semelhança e congruência. 

 Razão e proporção. 

 Teorema de Tales  

 

 http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-

pedagogica/teorema-tales-varias-situacoes-

594399.shtml 

 http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-

pedagogica/quebra-cabeca-proporcionalidade-

584449.shtml 

Álgebra  

 Utilizar expressões algébricas para generalizar 

propriedades das operações aritméticas. 

 Calcular o valor numérico de expressões algébricas. 

 Classificar e operar com monômios e polinômios. 

 Identificar e aplicar produtos notáveis: quadrado da 

soma e da diferença e produto da soma pela diferença. 

 Identificar e aplicar a fatoração em expressões 

algébricas. 

 

 Monômios 

 Polinômios 

 Produtos notáveis  

    Construção e aplicação das 

regras de operação para o 

cálculo de produtos notáveis. 

    Utilização dos produtos 

notáveis em situações-

problema. 

 Atividades para representar situações diversas, através 

de expressões algébricas. 

 Jogo da memória envolvendo monômios semelhantes. 

 Atividades de associação entre polinômios e sua forma 

reduzida. 

 Dominó com produtos notáveis. 

Obs.: Lembramos que os conteúdos devem ser trabalhados, sempre que possível, a partir de uma situação-problema e levando em consideração os conhecimentos prévios 

dos alunos.  

Vários conteúdos podem ser trabalhados simultaneamente; assim, é possível otimizar o tempo.  
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