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EIXOS TEMÁTICOS CONTEÚDOS BÁSICOS OBJETIVOS/METAS 

Números e 

operações 
Números inteiros  Situações-problema envolvendo números inteiros. (aval. Int.) 

Grandezas e medidas 

Medidas de massa, capacidade, 

volume e tempo.  

Grandezas diretamente e 

inversamente proporcionais. 

 Ampliar e construir noções de medida, pelo estudo de diferentes grandezas. 

 Resolver problemas que envolvam diferentes grandezas. 

 Resolver situações que envolvam a variação entre grandezas. 

Espaço e forma Ângulos 
 Resolver situações problema de localização e deslocamento de pontos no espaço, 

reconhecendo nas noções de direção e sentido, de ângulo, de paralelismo. 

Álgebra 
Expressões algébricas 

Equações do 1º grau 

 Reconhecer que representações algébricas permitem expressar generalizações sobre 

propriedades das operações aritméticas. 

 Traduzir situações problema e favorecer as possíveis soluções. 

 Traduzir informações em linguagem algébrica e vice-versa, generalizando regularidades 

e identificando o significado das letras. 

 Utilizar os conhecimentos sobre as operações numéricas e suas propriedades para 

construir estratégias de cálculo algébrico. 

 Resolver situações problema contextualizadas envolvendo equações e sistemas de 

equações do 1º grau. 
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EIXOS TEMÁTICOS CONTEÚDOS BÁSICOS OBJETIVOS/METAS 

Números e operações Juros 
 Calcular juros a partir dos conhecimentos de porcentagem. 

 Aplicar os conhecimentos de juros em situações da realidade. 

Espaço e forma Teorema de Pitágoras 

 Resolver problemas envolvendo triângulos retângulos, por meio do teorema de Pitágoras. (aval. 

Int.) 

 Aplicar Teorema de Pitágoras em situações da realidade. 

Estatística e 

Probabilidade 

Pensamento combinatório e 

Probabilístico  

 Resolver situações problema que envolvam raciocínio combinatório e probabilístico. 

 Construir tabelas de freqüência e representar graficamente dados estatísticos, utilizando 

diferentes recursos, bem como elaborar conclusões a partir da leitura, análise, interpretação de 

informações apresentadas em tabelas e gráficos. 

 Construir um espaço amostral de eventos equiprováveis, utilizando o princípio multiplicativo ou 

simulações, para estimar a probabilidade de sucesso de um dos eventos. 

Álgebra  Inequações 

 Produzir e interpretar diferentes escritas algébricas, identificando inequações. 

 Resolver situações problema contextualizadas por meio de inequações compreendendo os 

procedimentos envolvidos. 
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