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N.º de tempos previstos (50’) 

1.º Período 2.º Período 3.º Período 

52 50 32 

Matemática – 6º ano     Ano letivo 2022/2023 
 

1º Período 
Domínio/Subdomínio 

Conteúdos 
Aprendizagens Essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 

Nº de aulas 

(50’) 

Potências de expoente natural. 

Decomposição de um número natural 

em fatores primos. (NO6) 

• Números primos. Decomposição de um 
número natural em fatores primos 

• Máximo divisor comum e mínimo 
múltiplo comum de dois números 
naturais 

• Potência de expoente natural. Expressões 
numéricas 

• Produto de potências. Potência de 
potência 

• Quociente de potências. Expressões 
numéricas com potências 

• Revisão, recuperação e consolidação de 
conteúdos 

• Avaliação formativa 

• Preparação para o teste de avaliação 

• Avaliação sumativa  

Identificar números primos e compostos e decompor um número 

em fatores primos. 

Reconhecer múltiplos e divisores de números naturais, dar 

exemplos e utilizar as noções de mínimo múltiplo comum e máximo 

divisor comum na resolução na resolução de problemas em 

contextos matemáticos e não matemáticos. 

Reconhecer uma potência de expoente natural como um produto 

de fatores iguais e calcular potências de base racional não negativa e 

expoente natural. 

Adicionar e subtrair números inteiros recorrendo ao cálculo mental 

e a algoritmos e fazer estimativas plausíveis. 

 Multiplicação de potências. Regras 

operatórias 

Divisão de potências. Regras operatórias 

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. 

 

28 

Isometrias no plano (GM6) 
 Mediatriz de um segmento de reta 
 Reflexão axial 
 Eixos de simetria. Simetrias de reflexão 
 Reflexão central 
 Rotação 
 Simetrias de rotação 
Revisão, recuperação e consolidação de 
conteúdos 
 Avaliação formativa 
 Preparação para o teste de avaliação 
 Avaliação sumativa  

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. 
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. 

 

20 
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2º Período 
Domínio/Subdomínio 

Conteúdos 
Aprendizagens Essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 

Nº de aulas 

(50’) 

Relações e regularidades (ALG6) 
 

Razão e proporção 
Resolução de problemas utilizando a regra 
de três simples 
Proporcionalidade direta 
Escalas 
 Sequências 
Revisão, recuperação e consolidação de 
conteúdos 
Avaliação formativa 
Preparação para o teste de avaliação 
Avaliação sumativa  

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. 
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. 

 

20 

Áreas e volumes (GM6) 
• Circunferência, ângulos, retas e polígonos 

• Perímetro de um círculo 

• Área de um polígono regular. Área de um 
círculo 

• Sólidos geométricos. Medidas de volume e 
capacidade 

• Prismas e pirâmides. Planificação da 
superfície de um prisma e de uma pirâmide  

• Relação entre elementos de um prisma e 
de uma pirâmide. Relação de Euler 

• Cilindro e cones. Planificação da superfície 
de um cilindro e de um cone 

• Volume de um paralelepípedo retângulo 

• Volume de um prisma. Volume de um 
cilindro 

• Revisão, recuperação e consolidação de 
conteúdos 

• Avaliação formativa 

• Preparação para o teste de avaliação 
Avaliação sumativa 

 Calcular perímetros e áreas de figuras planas, incluindo o círculo, 

recorrendo a fórmulas, por enquadramento ou por decomposição 

e composição de figuras planas. 

 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. 

 

25 
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3º Período 
Domínio/Subdomínio 

Conteúdos 
Aprendizagens Essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 

Nº de 

aulas (50’) 

Números racionais (ALG6) 
 Números racionais (positivos e 

negativos) 
 Comparação de números racionais. 
Conjuntos numéricos 
 Introdução à adição de números 

racionais 
Adição de dois números racionais  
Subtração de números racionais 
Revisão, recuperação e consolidação de 
conteúdos 
 Avaliação formativa 
Preparação para o teste de avaliação 
 Avaliação sumativa 

 Comparar e ordenar números inteiros, em contextos diversos, com 
e sem recurso à reta numérica. 
 Adicionar e subtrair números inteiros recorrendo ao cálculo mental 
e a algoritmos e fazer estimativas plausíveis. 
 

20 

 

Organização e tratamento de dados 
(OTD6) 
 População e amostra. Variáveis 
estatísticas 
 Gráfico circular 
 Revisão, recuperação e consolidação 
de conteúdos 
 Avaliação formativa 
 Preparação para o teste de avaliação 
 Avaliação sumativa  
(Conteúdo abordado no estudo On, 
vamos usar o Excel) 

 
 
 
 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. 

10 

 

                

PERFIL DOS ALUNOS DOMÍNIOS DAS METAS 

CURRICULARES 

Descritores do Perfil dos Alunos: 
1.) Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, 
G, I, J) 
2.) Criativo (A, C, D, J)  
3.) Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)  
4.) Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I)  
5.) Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, 
H)  
6.) Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 
7.) Questionador (A, F, G, I, J)  
8.) Comunicador / Desenvolvimento da linguagem 
e da oralidade (A, B, D, E, H)  
9.) Autoavaliador (transversal às áreas)  
10.) Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  
11.) Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  
12.) Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

Áreas de Competência do Perfil dos 
Alunos:  
A. Linguagem e textos 

B. Informação e comunicação 

C. Raciocínio e resolução de problemas 

D. Pensamento crítico e pensamento 

criativo 

E. Relacionamento interpessoal 

F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G. Bem-estar, saúde e ambiente 

H. Sensibilidade e estética artística 

I. Saber científico, técnico e tecnológico 

J. Consciência e domínio do corpo 

 

 

Números e Operações 

(NO6) 

 

Geometria e Medida 

(GM6) 

 

Álgebra (ALG6) 

 

Organização e 

Tratamento de Dados 

(OTD6) 

Nota: O número de aulas previstas é superior ao número de aulas atribuídas aos conteúdos, isto para que haja espaço para outras atividades. 


