
 
 
 
 
 

  

Ano letivo 2020-2021 - Matemática – 6º ano  
 

PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS 
 

PERÍODO Unidades Didáticas 
AULAS 

PREVISTAS 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  OBSERVAÇÕES 

1º 

 
Capítulo 1. Números naturais.  

1. Números primos e números compostos.  
2. Decomposição de um número em fatores primos. 
3. Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum com dois números naturais. 
4. Potências de base e expoente naturais. 
5. Multiplicação de potências. Potência de potência. 
6. Divisão de potências. 

 
Capítulo 2. Figuras geométricas planas. Perímetros e áreas 

1. Circunferência, círculo e ângulos. 
2. Circunferência, retas e polígonos. 
3. Área de polígonos regulares. 
4. Perímetro do círculo. 
5. Área do círculo. 

 
Capítulo 3. Sólidos geométricos. Volumes. 

1. Prismas. 
2. Pirâmides. 
3. Poliedros. Relação de Euler. 
4. Cilindro. 
5. Cone. 
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TA- Testes de avaliação 

 Teste(s) 

 Miniteste(s) 

 Trabalho(s) prático(s)/de pesquisa 
e/ou respetivas apresentações orais 
(individuais, em parceria ou em 
grupo) realizados em contexto de 
sala de aula 

 
 
 
OI - Outros instrumentos de avaliação  

 Questões de aula/controlo de 
aprendizagem 

  Trabalho(s) prático(s)/de pesquisa 
e/ou respetivas apresentações orais 
(individuais, em parceria ou em 
grupo) realizados em contexto fora 
da sala de aula 

 Questões orais 

 Projeto DAC 

Os docentes não 
são obrigados a 
aplicar todos os 
instrumentos de 
avaliação citados 
na coluna 
anterior. 
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2º 

 
Capítulo 3. Sólidos geométricos. Volumes. 

6. Volume do prisma.  
7. Volume do cilindro. 

 
Capítulo 4. Números racionais. 

1. Números negativos. Reta numérica. 
2. Valor absoluto. Números simétricos. 
3. Comparação e ordenação de números racionais. 
4. Adição de números racionais.  
5. Subtração de números racionais. 
6.  Multiplicação e divisão de números racionais não negativos (revisões). 
7. Potências de base natural não negativa e expoente natural. 
8. Expressões numéricas. 

 
Capítulo 5. Isometrias do plano. 

1. Mediatriz de um segmento de reta. 
2. Reflexão axial. 
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 Observação direta atitudinal 
(participação/empenho, 
responsabilidade e relacionamento 
interpessoal) 
 

Os docentes não 
são obrigados a 
aplicar todos os 
instrumentos de 
avaliação citados 
na coluna 
anterior. 
 
 
 
 
 
 
 

3º 

 
Capítulo 5. Isometrias do plano. 

3. Reflexão central. 
4. Rotação. 
5. Simetrias. 

 
Capítulo 6. Sequências e regularidades. 

1. Sequências. 
2. Razão.  
3. Proporção. 
4.  Proporcionalidade direta. 
5. Escalas. 

 
Capítulo 7. Organização e tratamento de dados. 

1. População e amostra. Variáveis estatísticas. 
2. Amplitude, moda e média. 
3. Gráfico circular. 
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Os docentes não 
são obrigados a 
aplicar todos os 
instrumentos de 
avaliação citados 
na coluna 
anterior. 
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Sugestões de estratégias para a superação de dificuldades: 

Raciocínio Matemático 

 Dar a conhecer jogos matemáticos (internet, aplicações, ...) 
 Incremento do uso de novas tecnologias 

 Resolver exercícios e problemas realizados na aula e fazer a sua 

autocorreção (Sala de Estudo)  

 Fazer levantamento de dados (ideias essenciais em esquema) na 

resolução de problemas – organização de ideias 

 Criar ambiente propício a uma maior partilha de ideias, estratégias (trabalhos 

de grupo, a pares…) 

Comunicação matemática 

 Fazer um glossário com o vocabulário específico 

 Fazer uma lista de símbolos e seu significado 

 Escrever os seus raciocínios de forma clara e completa 

  Criar ambiente propício a uma maior partilha de ideias, vocabulário 

(trabalhos de grupo, a pares…) 

 Colagem de resumos teóricos (sistematização de conteúdos) no caderno 

diário. 

 

 

Nota: Os Domínios, Aprendizagens Essenciais e Descritores/Metas estão indicadas na Planificação Anual de Matemática 6ºano (Consultar se necessário) 
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