


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

Caro(a) Professor(a), 

Ao longo do ano de 2020, em meio à pandemia da Covid-19, foi feito um grande esforço, por 

parte da Secretaria de Estado da Educação, das Superintendências Regionais de Educação e 

das Unidades Escolares, para garantir que os nossos estudantes mantivessem vínculo com a 

escola, com ações voltadas para o seu aprendizado.  

Tendo em vista que o 1º trimestre foi destinado a um resgate de conhecimentos e habilidades 

previstos na série/ano anterior, como proposto no continuum curricular 2020-2021, 

assegurando assim a progressão da aprendizagem, foram necessárias algumas adequações no 

documento da Área de Matemática, referente ao 2º trimestre, que se encontra organizado da 

seguinte forma: 

 na tabela 01 estão indicadas as habilidades e/ou objetos de conhecimento que podem 

ser trabalhados em conjunto com outros componentes ou com outras Áreas de 

Conhecimento. Isto é, as habilidades e/ou objetos de conhecimento que são abordadas 

neste trimestre em uma temática comum aos demais componentes ou áreas de 

conhecimento e que podem ser trabalhadas por apenas um dos componentes ou de forma 

conjunta. 

 na tabela 02 destacam-se sugestões de objetos de aprendizagem e/ou videoaulas que 

podem auxiliar no trabalho em conjunto com outras Áreas de Conhecimento para abordar 

as mesmas habilidades e/ou objetos de conhecimento por apenas um dos componentes 

ou de forma conjunta. 

 a tabela 03 consiste na divisão das habilidades e/ou objetos de conhecimento 

anualmente abordados nos dois primeiros trimestres do ano letivo e que precisam ser 

contemplados nesse segundo trimestre, considerando as habilidades e/ou objetos de 

conhecimento estruturantes da sua realidade local e dos níveis de desempenho dos 

estudantes.  



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

A partir da análise das informações do documento e da realidade da sua escola e dos seus 

estudantes, bem como o andamento dos objetos de conhecimento/e ou habilidades, trabalhados 

ao longo do 1º trimestre, a escola poderá escolher, junto aos professores, qual das propostas 

será mais viável, tendo em vista o processo de aprendizagem dos estudantes e a organização 

da instituição. 

Desse modo, esse documento pretende-se auxiliar os professores no planejamento de ações 

que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem para os trimestres seguintes. 

É preciso ficar atento, durante seu planejamento, aos cuidados em relação às habilidades e/ou 

conhecimentos que dependem de propostas coletivas ou que demandem compartilhamento de 

objetos de aprendizagem.  

Sucessos e ótimo trabalho! 

 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 
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ORIENTAÇÕES CURRICULARES 2021 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

6º ANO 

MATEMÁTICA 

2º TRIMESTRE 

ÁREA DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

 
Linguagens 
 

 
Ciências Humanas 

 
 
Ciências da Natureza 

 
(EF06MA04) Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que indique a 
resolução de um problema simples (por exemplo, se um número natural qualquer é par).  

Habilidade que oportuniza o trabalho interdisciplinar com as habilidades de Arte; Ciências e Língua 
Portuguesa.  

 
(EF06MA16/ES) Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do 1º quadrante, 
em situações como a localização dos vértices de um polígono no plano, utilizando ou não jogos (batalha 

naval e outros), malhas quadriculadas e planilhas eletrônicas, mapas e aplicativos (GPS). 
Habilidade que oportuniza o trabalho interdisciplinar com as habilidades de Geografia e Arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 
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SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM OU VIDEOAULAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
INTERDISCIPLINARES 

6º ANO 

2º TRIMESTRE 

Reta Numérica e suas aplicações. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOsEKuMgZaE  

Videoaula gravada por professores da rede estadual do Espírito Santo, disponível no Canal do Youtube SeduES. 

 

Frações e Suas Representações 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/19/15/19/17/3792/fracoes-e-suas-representacoes/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/  

Objeto de aprendizagem com roteiro de atividades e videoaulas disponíveis no site do Currículo do Espírito Santo. 

 

Coordenadas no Plano Cartesiano 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/10/10/55/3649/coordenadas-no-plano-cartesiano/programa-mais-

aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/ 

Objeto de aprendizagem com roteiro de atividades e videoaulas disponíveis no site do Currículo do Espírito Santo. 

 

Medidas de Ângulos 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/11/10/40/44/3248/medidas-de-angulos/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/  

Objeto de aprendizagem com roteiro de atividades e videoaulas disponíveis no site do Currículo do Espírito Santo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOsEKuMgZaE
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/19/15/19/17/3792/fracoes-e-suas-representacoes/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/19/15/19/17/3792/fracoes-e-suas-representacoes/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/10/10/55/3649/coordenadas-no-plano-cartesiano/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/10/10/55/3649/coordenadas-no-plano-cartesiano/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/11/10/40/44/3248/medidas-de-angulos/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/11/10/40/44/3248/medidas-de-angulos/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
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ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

6º ANO 

MATEMÁTICA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  
Números  
Sistema de numeração 
decimal: características, 
leitura, escrita e 
comparação de números 
naturais e de números 
racionais representados na 
forma decimal. 
 
História dos números. 
 
Operações (adição, 
subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e raiz 
quadrada) com números 
naturais. 
 
Divisão euclidiana. 
 
Fluxograma para 
determinar a paridade de 
um número natural. 
 
Múltiplos e divisores de um 
número natural. 
 
Números primos e 
compostos. 
 

(EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números 
naturais e números racionais cuja representação decimal é 
finita, fazendo uso da reta numérica. 

 
(EF06MA02/ES) Reconhecer o sistema de numeração 

decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental, e 
destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de 
modo a sistematizar suas principais características (base, 

valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a 
composição e decomposição de números naturais e números 

racionais em sua representação decimal por meio de cédulas, 
moedas e/ou operações de sistemas financeiros. 
 

(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com 

números naturais, por meio de estratégias variadas, com 
compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso 

de calculadora. 
 
(EF06MA04) Construir algoritmo em linguagem natural e 

representá-lo por fluxograma que indique a resolução de um 
problema simples (por exemplo, se um número natural 

qualquer é par). 
 
(EF06MA05) Classificar números naturais em primos e 

compostos, estabelecer relações entre números, expressas 
pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e 

Vamos Aprender – apresenta as videoaulas 
de diversos componentes curriculares que 
foram produzidas para atender as 

dificuldades geradas pela pandemia e 
constituem mais uma possibilidade de 

recursos educacionais de qualidade para os 
nossos estudantes:  
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/va

mosaprender/ 
 

Matemática na Rede - Ferramentas 
disponíveis para estudantes e professores – 
Conteúdos online no site do Programa 

Matemática na Rede: 
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/c

onteudo-online  
 

Currículo do Espírito Santo - Documento 
curricular do Espírito Santo, elaborado em 
parceria com os municípios e baseado na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/   

 
EscoLar – O site do programa EscoLar 
dispõe de atividades de apoio à 

aprendizagem para os professores: 
https://sedu.es.gov.br/escolar/matematica 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudo-online
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudo-online
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://sedu.es.gov.br/escolar/matematica


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 
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ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

6º ANO 

MATEMÁTICA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  
Mínimo Múltiplo Comum. 
 
Máximo Divisor Comum. 
 
Princípio fundamental da 
contagem. 
 
Números Racionais: 
frações (adição e 
subtração). 
 
Frações: significados 
(parte/todo, quociente), 
equivalência, comparação, 
adição e subtração; cálculo 
da fração de um número 
natural; adição e 
subtração de frações. 
 
Operações (adição, 
subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação) com 
números racionais. 
 
Aproximação de números 
para múltiplos de 
potências de 10. 
 
Álgebra  

estabelecer, por meio de investigações, critérios de 
divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. 
 

(EF06MA06/ES) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam as ideias de múltiplo e de divisor, incluindo a noção 

de máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum. 
 
(EF06MA35/ES) Resolver situações problemas de 

contagem, que envolvam o princípio multiplicativo, por meio 
de estratégias variadas, como a construção de diagramas, 

tabelas e esquemas sem aplicação de fórmulas. 
 
(EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar frações 

associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de 
divisão, identificando frações equivalentes. 

 
(EF06MA08) Reconhecer que os números racionais 

positivos podem ser expressos nas formas fracionária e 
decimal, estabelecer relações entre essas representações, 
passando de uma representação para outra, e relacioná-los 

a pontos na reta numérica. 
 

(EF06MA09) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja 
um número natural, com e sem uso de calculadora. 

 

 
Canal da Sedu no Youtube - Este canal 
disponibiliza videoaulas de diversificados 

temas elaboradas para atender os alunos e 
professores da rede durante o período de 

pandemia: https:// 
www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-
ukHEmq246bw  

 
Khan Academy - O Khan Academy fornece 

educação para qualquer um, em qualquer 
lugar, com uma coleção grátis de mais de 
3.800 vídeos de matemática, física, química, 

biologia, entre outras matérias. 
https://pt.khanacademy.org/  

 
Portal da Matemática - O Portal da 

Matemática oferece a todos os alunos e 
professores videoaulas de matemática que 
cobrem o currículo do 6º ano do ensino 

fundamental ao 3º ano do ensino médio. 
http://matematica.obmep.org.br/  

 
Seneca já - Vídeos, planos de aula e planos 
de estudo adaptados de acordo com a BNCC. 

https://www.senecaja.com/  
 

https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://pt.khanacademy.org/
http://matematica.obmep.org.br/
https://www.senecaja.com/
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ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

6º ANO 

MATEMÁTICA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  
Propriedades da igualdade. 
Problemas que tratam da 
partição de um todo em 
duas partes desiguais, 
envolvendo razões entre 
as partes e entre uma das 
partes e o todo. 
 
Geometria 
Plano cartesiano: 
associação dos vértices de 
um polígono a pares 
ordenados. 
 
Geometria Espacial 
Prismas e pirâmides: 
planificações e relações 
entre seus elementos 
(vértices, faces e arestas). 
 
Polígonos: classificações 
quanto ao número de 
vértices, às medidas de 
lados e ângulos e ao 
paralelismo e 
perpendicularismo dos 
lados. 
 
Construção de figuras 

(EF06MA10/ES) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam adição e/ou subtração com números racionais 
positivos na representação fracionária. 

 
(EF06MA11) Resolver e elaborar problemas com números 

racionais positivos na representação decimal, envolvendo as 
quatro operações fundamentais e a potenciação, por meio de 
estratégias diversas, utilizando estimativas e 

arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, 
com e sem uso de calculadora. 

 
(EF06MA12) Fazer estimativas de quantidades e aproximar 
números para múltiplos da potência de 10 mais próxima. 

 
(EF06MA14) Reconhecer que a relação de igualdade 

matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar 
ou dividir os seus dois membros por um mesmo número e 

utilizar essa noção para determinar valores desconhecidos na 
resolução de problemas. 
 

(EF06MA15) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, 

envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a 
razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. 
 

(EF06MA16/ES) Associar pares ordenados de números a 
pontos do plano cartesiano do 1º quadrante, em situações 

Currículo Interativo - O Currículo 
Interativo é uma plataforma de busca que 
reúne objetos e recursos digitais para apoiar 

professores e alunos em processos de ensino 
e de aprendizagem. 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/  
 
Phet Simulações Interativas - PhET 

oferece gratuitamente simulações de 
fenômenos físicos divertidas, interativas e 

baseadas em pesquisa. 
https://phet.colorado.edu/pt/ 
 

Nova Escola - Plataforma com atividades, 
plano de aula, cursos etc. de Matemática e 

de outras disciplinas para ajudar professores 
e estudantes, separados por temas e 

habilidades do Currículo do Espírito Santo e 
da BNCC. 
https://planosdeaula.novaescola.org.br/  

 
Portal do Professor - Este portal é um 

espaço para você professor acessar 
sugestões de planos de aula, baixar mídias 
de apoio, ter notícias sobre educação ou até 

mesmo compartilhar um plano de aula, 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://phet.colorado.edu/pt/
https://planosdeaula.novaescola.org.br/
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ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

6º ANO 

MATEMÁTICA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  
semelhantes: ampliação e 
redução de figuras planas 
em malhas quadriculadas. 
 
Grandezas e Medidas 
Ângulos: noção, usos e 
medida. 
 
Probabilidade e 
Estatística 
Cálculo de probabilidade 
como a razão entre o 
número de resultados 
favoráveis e o total de 
resultados possíveis em 
um espaço amostral 
equiprovável. 
 
Cálculo de probabilidade 
por meio de muitas 
repetições de um 
experimento (frequências 
de ocorrências e 
probabilidade 
frequentista). 
 
Diferentes tipos de 
representação de 
informações: gráficos e 

como a localização dos vértices de um polígono no plano, 
utilizando ou não jogos (batalha naval e outros), malhas 
quadriculadas e planilhas eletrônicas, mapas e aplicativos 

(GPS). 
 

(EF06MA17) Quantificar e estabelecer relações entre o 
número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, 
em função do seu polígono da base, para resolver problemas 

e desenvolver a percepção espacial. 
 

(EF06MA18) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, 
considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em 
regulares e não regulares, tanto em suas representações no 

plano como em faces de poliedros. 
 

(EF06MA19) Identificar características dos triângulos e 
classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. 

 
(EF06MA20) Identificar características dos quadriláteros, 
classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a 

inclusão e a intersecção de classes entre eles. 
 

(EF06MA21) Construir figuras planas semelhantes em 
situações de ampliação e de redução, com o uso de malhas 
quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais. 

 

participar de uma discussão ou fazer um 
curso. http://portaldoprofessor.mec.gov.br/  
 

SEDU Digital - Esse ambiente possui salas 
virtuais para envio de conteúdos digitais e 

atividades para alunos (Google sala de Aula), 
distribuição de tarefas, elaboração de 
questionários de verificação de 

aprendizagem, comunicação em tempo real 
usando o Meet, dentre outras ferramentas 

disponíveis. 
https://sedudigital.edu.es.gov.br/  
 

Centro de Mídias de Educação do 
Amazonas - Plataforma da SEDUC do 

Amazonas com aulas de diversos conteúdos 
de Matemática do Ensino Médio e do Ensino 

Fundamental para estudantes e professores. 
https://www.youtube.com/channel/UCKhvX
LpZ-uwl-OlyJRbG8jA  

 
Geogebra - Aplicativo matemático gratuito 

para desenhar gráficos, geometria plana e 
Espacial, associando a Álgebra. 
https://www.geogebra.org/?lang=pt  

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCKhvXLpZ-uwl-OlyJRbG8jA
https://www.youtube.com/channel/UCKhvXLpZ-uwl-OlyJRbG8jA
https://www.geogebra.org/?lang=pt
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ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

6º ANO 

MATEMÁTICA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM E VIDEOAULAS  
fluxogramas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF06MA25) Reconhecer a abertura do ângulo como 
grandeza associada às figuras geométricas. 
 

(EF06MA26) Resolver problemas que envolvam a noção de 
ângulo em diferentes contextos e em situações reais, como 

ângulo de visão. 
 
(EF06MA27) Determinar medidas da abertura de ângulos, 

por meio de transferidor e/ou tecnologias digitais. 
 

(EF06MA30) Calcular a probabilidade de um evento 
aleatório, expressando-a por número racional (forma 
fracionária, decimal e percentual) e comparar esse número 

com a probabilidade obtida por meio de experimentos 
sucessivos. 

 
(EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas 

simples, identificando as relações entre os objetos 
representados (por exemplo, posição de cidades 
considerando as estradas que as unem, hierarquia dos 

funcionários de uma empresa etc.). 

Desmos - Calculadora Gráfica que explorar 
a Matemática, esboçando gráficos de 
funções, plotando pontos, visualizando 

equações algébricas, e etc. 
https://www.desmos.com/calculator?lang=p

t-BR  
 
 

 

 

 

https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR
https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

7º ANO 

MATEMÁTICA 

2º TRIMESTRE 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 
Linguagens 
 

 
 

 
Ciências Humanas 
 

 
 

 
Ciências da 
Natureza 

(EF07MA14) Classificar sequências em recursivas e não-recursivas, reconhecendo que o conceito de recursão 
está presente não apenas na Matemática, mas também nas artes e na literatura. 
Habilidade que oportuniza o trabalho interdisciplinar com as habilidades de Arte e Língua Portuguesa.  

 
(EF07MA26) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um 

triângulo qualquer, conhecidas as medidas dos três lados. 
Habilidade que oportuniza o trabalho interdisciplinar com as habilidades de Língua Portuguesa e Arte.  
 

(EF07MA21) Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando 
instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de 

obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros. 
Habilidade que oportuniza o trabalho interdisciplinar com as habilidades de Arte e Ciências.  
 

(EF07MA25) Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas aplicações, como na construção de estruturas 
arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas e outras) ou nas artes plásticas. 

Habilidade que oportuniza o trabalho interdisciplinar com as habilidades de Ciências e Artes.  
 

 

 

 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM OU VIDEOAULAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
INTERDISCIPLINARES 

7º ANO 

2º TRIMESTRE 

Reta Numérica e suas aplicações. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOsEKuMgZaE  

Videoaula gravada por professores da rede estadual do Espírito Santo, disponível no Canal do Youtube SeduES. 

 

Frações e Suas Representações 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/19/15/19/17/3792/fracoes-e-suas-representacoes/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/  

Objeto de aprendizagem com roteiro de atividades e videoaulas disponíveis no site do Currículo do Espírito Santo. 

 

Medidas de Tendência Central 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/15/10/49/58/3398/medidas-de-tendencia-central/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/ 

Objeto de aprendizagem com roteiro de atividades e videoaulas disponíveis no site do Currículo do Espírito Santo. 

 

Cálculos de Áreas e Perímetros 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/05/11/25/19/3095/calculos-de-areas-e-perimetros/programa-mais-

aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/  

Objeto de aprendizagem com roteiro de atividades e videoaulas disponíveis no site do Currículo do Espírito Santo. 

 

Porcentagem Aplicada em Aumentos e Descontos 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/02/24/10/25/27/2511/porcentagem-aplicada-em-aumentos-e-descontos/programa-

mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/  

Objeto de aprendizagem com roteiro de atividades e videoaulas disponíveis no site do Currículo do Espírito Santo. 

 

Razão e Proporção  

https://www.youtube.com/watch?v=2FO-KEchveY&list=PL1h5XXlbI6i6yCBdK6AEaHrjlLUEeEss2&index=7  

Videoaula gravada por professores da rede estadual do Espírito Santo, disponível no Canal do Youtube SeduES. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOsEKuMgZaE
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/19/15/19/17/3792/fracoes-e-suas-representacoes/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/19/15/19/17/3792/fracoes-e-suas-representacoes/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/15/10/49/58/3398/medidas-de-tendencia-central/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/15/10/49/58/3398/medidas-de-tendencia-central/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/05/11/25/19/3095/calculos-de-areas-e-perimetros/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/05/11/25/19/3095/calculos-de-areas-e-perimetros/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/02/24/10/25/27/2511/porcentagem-aplicada-em-aumentos-e-descontos/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/02/24/10/25/27/2511/porcentagem-aplicada-em-aumentos-e-descontos/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://www.youtube.com/watch?v=2FO-KEchveY&list=PL1h5XXlbI6i6yCBdK6AEaHrjlLUEeEss2&index=7


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

7º ANO 

MATEMÁTICA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

E VIDEOAULAS  

Números 
Múltiplos e divisores de 
um número natural. 
 
Mínimo Múltiplo 
Comum. 
 
Máximo Divisor 
Comum. 
 
Cálculo de 
porcentagens e de 
acréscimos e 
decréscimos simples. 
 
Números Inteiros. 
 
Números inteiros: usos, 
história, ordenação, 
associação com pontos 
da reta numérica e 
operações. 
 
Números Racionais. 
 
Fração e seus 
significados: como 

(EF07MA01) Resolver e elaborar problemas com 
números naturais, envolvendo as noções de divisor e de 

múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou 
mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias 
diversas, sem a aplicação de algoritmos. 

 
(EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam porcentagens, como os que lidam com 
acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias 
pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de 

educação financeira, entre outros. 
 

(EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em 
diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a 
pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que 

envolvam adição e subtração. 
 

(EF07MA04/ES) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam operações com números inteiros, incluindo 
módulos, números opostos e/ou simétricos. 

 
(EF07MA05/ES) Resolver um mesmo problema 

utilizando diferentes algoritmos e materiais manipuláveis. 
 

Vamos Aprender – apresenta as videoaulas de 
diversos componentes curriculares que foram 

produzidas para atender as dificuldades geradas 
pela pandemia e constituem mais uma possibilidade 
de recursos educacionais de qualidade para os 

nossos estudantes:  
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosa

prender/ 
 
Matemática na Rede - Ferramentas disponíveis 

para estudantes e professores – Conteúdos online 
no site do Programa Matemática na Rede: 

https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteud
o-online  
 

Currículo do Espírito Santo - Documento 
curricular do Espírito Santo, elaborado em parceria 

com os municípios e baseado na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). 
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/  

 
EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de 

atividades de apoio à aprendizagem para os 
professores: 
https://sedu.es.gov.br/escolar/matematica 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudo-online
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudo-online
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://sedu.es.gov.br/escolar/matematica


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

7º ANO 

MATEMÁTICA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

E VIDEOAULAS  

parte de inteiros, 
resultado da divisão, 
razão e operador. 
 
Números racionais na 
representação 
fracionária e na 
decimal: usos, 
ordenação e associação 
com pontos da reta 
numérica e operações. 
 
Números racionais na 
representação 
fracionária e na 
decimal: usos, 
ordenação e associação 
com pontos da reta 
numérica e operações. 
 
Álgebra 
Linguagem algébrica: 
variável e incógnita. 
 
Sequências 
Linguagem algébrica: 
variável e incógnita. 
 
Equivalência de 

(EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um grupo 
de problemas que têm a mesma estrutura podem ser 

obtidas utilizando os mesmos procedimentos. 
 
(EF07MA07) Representar por meio de um fluxograma os 

passos utilizados para resolver um grupo de problemas. 
 

(EF07MA08) Comparar e ordenar frações associadas a 
ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e 
operador. 

 
(EF07MA09) Utilizar, na resolução de problemas, a 

associação entre razão e fração, como a fração 2/3 para 
expressar a razão de duas partes de uma grandeza para 
três partes da mesma ou três partes de outra grandeza. 

 
(EF07MA10) Comparar e ordenar números racionais em 

diferentes contextos e associá-los a pontos da reta 
numérica. 

 
(EF07MA11/ES) Compreender e utilizar a multiplicação 
e a divisão de números racionais, a relação entre elas e 

suas propriedades operatórias, incluindo a potenciação. 
 

(EF07MA12/ES) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam as operações com números racionais. 
 

 
Canal da Sedu no Youtube -  Este canal 

disponibiliza videoaulas de diversificados temas 
elaboradas para atender os alunos e professores da 
rede durante o período de pandemia: https:// 

www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-
ukHEmq246bw  

 
Khan Academy - O Khan Academy fornece 
educação para qualquer um, em qualquer lugar, 

com uma coleção grátis de mais de 3.800 vídeos de 
matemática, física, química, biologia, entre outras 

matérias. https://pt.khanacademy.org/  
 
Portal da Matemática - O Portal da Matemática 

oferece a todos os alunos e professores videoaulas 
de matemática que cobrem o currículo do 6º ano do 

ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. 
http://matematica.obmep.org.br/  

 
Seneca já - Vídeos, planos de aula e planos de 
estudo adaptados de acordo com a BNCC. 

https://www.senecaja.com/  
  

Currículo Interativo - O Currículo Interativo é 
uma plataforma de busca que reúne objetos e 
recursos digitais para apoiar professores e alunos 

https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://pt.khanacademy.org/
http://matematica.obmep.org.br/
https://www.senecaja.com/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

7º ANO 

MATEMÁTICA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

E VIDEOAULAS  

expressões algébricas: 
identificação da 
regularidade de uma 
sequência numérica. 
 
Proporcionalidade. 
 
Problemas envolvendo 
grandezas diretamente 
proporcionais e 
grandezas 
inversamente 
proporcionais. 
 
Regra de três simples. 
 
Equações. 
 
Equações polinomiais 
do 1º grau. 
 
Geometria 
Transformações 
geométricas de 
polígonos no plano 
cartesiano: 
multiplicação das 
coordenadas por um 
número inteiro e 

(EF07MA13) Compreender a ideia de variável, 
representada por letra ou símbolo, para expressar relação 

entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de 
incógnita. 
 

(EF07MA14) Classificar sequências em recursivas e não-
recursivas, reconhecendo que o conceito de recursão está 

presente não apenas na Matemática, mas também nas 
artes e na literatura. 
 

(EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para 
expressar regularidades encontradas em sequências 

numéricas. 
 
(EF07MA16) Reconhecer se duas expressões algébricas 

obtidas para descrever a regularidade de uma mesma 
sequência numérica são ou não equivalentes. 

 
(EF07MA17) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam variação de proporcionalidade direta e de 
proporcionalidade inversa entre duas grandezas, 
utilizando sentença algébrica para expressar a relação 

entre elas. 
 

(EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que possam 
ser representados por equações polinomiais de 1º grau, 

em processos de ensino e de aprendizagem. 
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/  

 
Phet Simulações Interativas - PhET oferece 
gratuitamente simulações de fenômenos físicos 

divertidas, interativas e baseadas em pesquisa. 
https://phet.colorado.edu/pt/  

 
Nova Escola - Plataforma com atividades, plano de 
aula, cursos etc. de Matemática e de outras 

disciplinas para ajudar professores e estudantes, 
separados por temas e habilidades do Currículo do 

Espírito Santo e da BNCC. 
https://planosdeaula.novaescola.org.br/   
 

Portal do Professor - Este portal é um espaço 
para você professor acessar sugestões de planos de 

aula, baixar mídias de apoio, ter notícias sobre 
educação ou até mesmo compartilhar um plano de 

aula, participar de uma discussão ou fazer um 
curso. http://portaldoprofessor.mec.gov.br/  
  

SEDU Digital - Esse ambiente possui salas virtuais 
para envio de conteúdos digitais e atividades para 

alunos (Google sala de Aula), distribuição de 
tarefas, elaboração de questionários de verificação 
de aprendizagem, comunicação em tempo real 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://phet.colorado.edu/pt/
https://planosdeaula.novaescola.org.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

7º ANO 

MATEMÁTICA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

E VIDEOAULAS  

obtenção de simétricos 
em relação aos eixos e 
à origem. 
 
Simetrias de 
translação, rotação e 
reflexão. 
 
Uso de softwares de 
geometria. 
 
A circunferência como 
lugar geométrico. 
 
Relações entre os 
ângulos formados por 
retas paralelas 
intersectadas por uma 
transversal. 
 
Triângulos: construção, 
condição de existência 
e soma das medidas 
dos ângulos internos. 
 
 
 
 
 

redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das 
propriedades da igualdade. 

 
(EF07MA19) Realizar transformações de polígonos 
representados no plano cartesiano, decorrentes da 

multiplicação das coordenadas de seus vértices por um 
número inteiro. 

 
(EF07MA20) Reconhecer e representar, no plano 
cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos eixos e 

à origem. 
 

(EF07MA21) Reconhecer e construir figuras obtidas por 
simetrias de translação, rotação e reflexão, usando 
instrumentos de desenho ou softwares de geometria 

dinâmica e vincular esse estudo a representações planas 
de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros. 

 
(EF07MA22) Construir circunferências, utilizando 

compasso, reconhecê-las como lugar geométrico e utilizá-
las para fazer composições artísticas e resolver problemas 
que envolvam objetos equidistantes. 

 
(EF07MA23) Verificar relações entre os ângulos 

formados por retas paralelas cortadas por uma 
transversal, com e sem uso de softwares de geometria 
dinâmica. 

usando o Meet, dentre outras ferramentas 
disponíveis. https://sedudigital.edu.es.gov.br/  

  
Centro de Mídias de Educação do Amazonas - 
Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de 

diversos conteúdos de Matemática do Ensino Médio 
e do Ensino Fundamental para estudantes e 

professores. 
https://www.youtube.com/channel/UCKhvXLpZ-
uwl-OlyJRbG8jA  

 
Geogebra - Aplicativo matemático gratuito para 

desenhar gráficos, geometria plana e Espacial, 
associando a Álgebra. 
https://www.geogebra.org/?lang=pt   

 
Desmos – Calculadora Gráfica que explorar a 

Matemática, esboçando gráficos de funções, 
plotando pontos, visualizando equações algébricas, 

e etc. 
https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR  
 

 
 

 
 
 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCKhvXLpZ-uwl-OlyJRbG8jA
https://www.youtube.com/channel/UCKhvXLpZ-uwl-OlyJRbG8jA
https://www.geogebra.org/?lang=pt
https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR
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Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

7º ANO 

MATEMÁTICA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

E VIDEOAULAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(EF07MA24) Construir triângulos, usando régua e 

compasso, reconhecer a condição de existência do 
triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a 
soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo 

é 180°. 
 

(EF07MA25) Reconhecer a rigidez geométrica dos 
triângulos e suas aplicações, como na construção de 
estruturas arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas 

e outras) ou nas artes plásticas. 
 

(EF07MA26) Descrever, por escrito e por meio de um 
fluxograma, um algoritmo para a construção de um 
triângulo qualquer, conhecidas as medidas dos três lados. 

 

 

 

 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

8º ANO 

MATEMÁTICA 

2º TRIMESTRE 

ÁREA DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

 
Linguagens 
 

 
Ciências Humanas 

 
 
Ciências da Natureza 

 

 
(EF08MA18) Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas 
(translação, reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de desenho ou de softwares de geometria 

dinâmica. 
Habilidade que oportuniza o trabalho interdisciplinar com as habilidades de Arte.  

 
(EF08MA16) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de 
um hexágono regular de qualquer área, a partir da medida do ângulo central e da utilização de esquadros 

e compasso. 
Habilidade que oportuniza o trabalho interdisciplinar com as habilidades de Língua Portuguesa e Arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 
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SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM OU VIDEOAULAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
INTERDISCIPLINARES 

8º ANO 

2º TRIMESTRE 

Razão e proporção. 

https://www.youtube.com/watch?v=2FO-KEchveY  

Videoaula gravada por professores da rede estadual do Espírito Santo, disponível no Canal do Youtube SeduES. 

 

 

Relações Proporcionais Simples  

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/11/40/14/3661/relacoes-proporcionais-simples/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/  

Objeto de aprendizagem com roteiro de atividades e videoaulas disponíveis no site do Currículo do Espírito Santo. 

 

 

Equações do 1º Grau 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/19/16/16/27/3822/equacoes-do-1o-grau/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/  

Objeto de aprendizagem com roteiro de atividades e videoaulas disponíveis no site do Currículo do Espírito Santo. 

 

Medidas de Tendência Central 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/15/10/49/58/3398/medidas-de-tendencia-central/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/ 

Objeto de aprendizagem com roteiro de atividades e videoaulas disponíveis no site do Currículo do Espírito Santo. 

 

 

Teorema de Pitágoras 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/02/25/16/17/32/2811/teorema-de-pitagoras/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/  

Objeto de aprendizagem com roteiro de atividades e videoaulas disponíveis no site do Currículo do Espírito Santo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2FO-KEchveY
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/11/40/14/3661/relacoes-proporcionais-simples/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/11/40/14/3661/relacoes-proporcionais-simples/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/19/16/16/27/3822/equacoes-do-1o-grau/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/19/16/16/27/3822/equacoes-do-1o-grau/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/15/10/49/58/3398/medidas-de-tendencia-central/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/15/10/49/58/3398/medidas-de-tendencia-central/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/02/25/16/17/32/2811/teorema-de-pitagoras/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/02/25/16/17/32/2811/teorema-de-pitagoras/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM OU VIDEOAULAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
INTERDISCIPLINARES 

8º ANO 

2º TRIMESTRE 

 

Porcentagem Aplicada em Aumentos e Descontos 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/02/24/10/25/27/2511/porcentagem-aplicada-em-aumentos-e-descontos/programa-

mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/  

Objeto de aprendizagem com roteiro de atividades e videoaulas disponíveis no site do Currículo do Espírito Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/02/24/10/25/27/2511/porcentagem-aplicada-em-aumentos-e-descontos/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/02/24/10/25/27/2511/porcentagem-aplicada-em-aumentos-e-descontos/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

8º ANO 

MATEMÁTICA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  
Números 
Potenciação. 
 
Notação científica. 
 
Potenciação e radiciação. 
 
O princípio multiplicativo da 
contagem. 
 
Porcentagens. 
 
Uso de ferramentas digitais 
para cálculos (calculadora, 
app para cálculos, etc.). 
 
Números Racionais. 
 
Dízimas periódicas: fração 
geratriz. 
 
Álgebra 
Valor numérico de 
expressões algébricas. 
 
Associação de uma equação 
linear de 1º grau a uma reta 
no plano cartesiano. 

(EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de 
expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na 

representação de números em notação científica. 
 
(EF08MA02) Resolver e elaborar problemas 

usando a relação entre potenciação e radiciação, 
para representar uma raiz como potência de 

expoente fracionário. 
 
(EF08MA03) Resolver e elaborar problemas de 

contagem cuja resolução envolve a aplicação do 
princípio multiplicativo. 

 
(EF08MA04/ES) Resolver e elaborar problemas, 

envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o 
uso de tecnologias digitais enfatizando suas 
aplicações no cotidiano. 

 
(EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos 

para a obtenção de uma fração geratriz para uma 
dízima periódica. 
 

(EF08MA06/ES) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam cálculo do valor numérico de 

expressões algébricas, utilizando as propriedades 

Vamos Aprender – apresenta as videoaulas de 
diversos componentes curriculares que foram 

produzidas para atender as dificuldades geradas pela 
pandemia e constituem mais uma possibilidade de 
recursos educacionais de qualidade para os nossos 

estudantes:  
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosapre

nder/  
 
Matemática na Rede - Ferramentas disponíveis para 

estudantes e professores – Conteúdos online no site 
do Programa Matemática na Rede: 

https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudo-
online  

 
Currículo do Espírito Santo - Documento curricular 
do Espírito Santo, elaborado em parceria com os 

municípios e baseado na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/   
 
EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de 

atividades de apoio à aprendizagem para os 
professores: 

https://sedu.es.gov.br/escolar/matematica 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudo-online
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudo-online
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://sedu.es.gov.br/escolar/matematica


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

8º ANO 

MATEMÁTICA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  
Sistemas de Equações. 
 
Sistema de equações 
polinomiais de 1º grau: 
resolução algébrica e 
representação no plano 
cartesiano. 
 
Equações. 
 
Equação polinomial de 2º 
grau do tipo ax² = b 
 
Sequências. 
 
Sequências recursivas e não 
recursivas. 
 
Proporcionalidade. 
 
Variação de grandezas: 
diretamente proporcionais, 
inversamente proporcionais 
ou não proporcionais. 
(Regra de três de simples e 
composta). 
 
Geometria 
Congruência de triângulos e 
demonstrações de 

das operações e noções de fatoração e produtos 
notáveis. 

 
(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º 

grau com duas incógnitas a uma reta no plano 
cartesiano. 
 

*(EF08MA08) Resolver e elaborar problemas 
relacionados ao seu contexto próximo, que possam 

ser representados por sistemas de equações de 1º 
grau com duas incógnitas e interpretá-los, 
utilizando, inclusive, o plano cartesiano como 

recurso. 
 

(EF08MA09) Resolver e elaborar, com e sem uso 
de tecnologias, problemas que possam ser 
representados por equações polinomiais de 2º grau 

do tipo ax² = b. 
 

(EF08MA10) Identificar a regularidade de uma 
sequência numérica ou figural não recursiva e 
construir um algoritmo por meio de um fluxograma 

que permita indicar os números ou as figuras 
seguintes. 

 
(EF08MA11/ES) Identificar a regularidade de 
uma sequência numérica recursiva (ou recorrentes) 

 
Canal da Sedu no Youtube -  Este canal disponibiliza 

videoaulas de diversificados temas elaboradas para 
atender os alunos e professores da rede durante o 

período de pandemia: https:// 
www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-
ukHEmq246bw  

 
Khan Academy - O Khan Academy fornece educação 

para qualquer um, em qualquer lugar, com uma 
coleção grátis de mais de 3.800 vídeos de 
matemática, física, química, biologia, entre outras 

matérias. https://pt.khanacademy.org/  
 

Portal da Matemática - O Portal da Matemática 
oferece a todos os alunos e professores videoaulas de 
matemática que cobrem o currículo do 6º ano do 

ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. 
http://matematica.obmep.org.br/  

 
Seneca já - Vídeos, planos de aula e planos de estudo 
adaptados de acordo com a BNCC. 

https://www.senecaja.com/  
 

Currículo Interativo - O Currículo Interativo é uma 
plataforma de busca que reúne objetos e recursos 
digitais para apoiar professores e alunos em processos 

https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://pt.khanacademy.org/
http://matematica.obmep.org.br/
https://www.senecaja.com/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

8º ANO 

MATEMÁTICA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  
propriedades de 
quadriláteros. 
 
Construções geométricas: 
ângulos de 90°, 60°, 45° e 
30° e polígonos regulares. 
 
Mediatriz e bissetriz como 
lugares geométricos: 
construção e problemas. 
 
Transformações 
geométricas: simetrias de 
translação, reflexão e 
rotação. 
 
Uso de softwares de 
geometria. 

e construir um algoritmo por meio de um 
fluxograma que permita indicar os números 

seguintes. 
 

(EF08MA12/ES) Identificar a natureza da 
variação de duas grandezas, diretamente, 
inversamente proporcionais ou não proporcionais, 

expressando a relação existente por meio de 
sentença algébrica e representá-la no plano 

cartesiano. 
 
(EF08MA13/ES) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam duas ou mais grandezas diretamente 
ou inversamente proporcionais, por meio de 

estratégias variadas. 
 
(EF08MA14) Demonstrar propriedades de 

quadriláteros por meio da identificação da 
congruência de triângulos. 

 
(EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de 
desenho ou softwares de geometria dinâmica, 

mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° 
e polígonos regulares. 

 
(EF08MA16) Descrever, por escrito e por meio de 
um fluxograma, um algoritmo para a construção de 

de ensino e de aprendizagem. 
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/  

 
 

Phet Simulações Interativas - PhET oferece 
gratuitamente simulações de fenômenos físicos 
divertidas, interativas e baseadas em pesquisa. 

https://phet.colorado.edu/pt/ 
 

Nova Escola - Plataforma com atividades, plano de 
aula, cursos etc. de Matemática e de outras disciplinas 
para ajudar professores e estudantes, separados por 

temas e habilidades do Currículo do Espírito Santo e 
da BNCC. https://planosdeaula.novaescola.org.br/  

 
Portal do Professor - Este portal é um espaço para 
você professor acessar sugestões de planos de aula, 

baixar mídias de apoio, ter notícias sobre educação ou 
até mesmo compartilhar um plano de aula, participar 

de uma discussão ou fazer um curso. 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/  
 

SEDU Digital - Esse ambiente possui salas virtuais 
para envio de conteúdos digitais e atividades para 

alunos (Google sala de Aula), distribuição de tarefas, 
elaboração de questionários de verificação de 
aprendizagem, comunicação em tempo real usando o 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://phet.colorado.edu/pt/
https://planosdeaula.novaescola.org.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

8º ANO 

MATEMÁTICA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

VIDEOAULAS  

um hexágono regular de qualquer área, a partir da 
medida do ângulo central e da utilização de 

esquadros e compasso. 
 

(EF08MA17/ES) Aplicar os conceitos de mediatriz 
e bissetriz como lugares geométricos na resolução 
de problemas, utilizando ou não desenhos 

geométricos. 
 

(EF08MA18) Reconhecer e construir figuras 
obtidas por composições de transformações 
geométricas (translação, reflexão e rotação), com 

o uso de instrumentos de desenho ou de softwares 
de geometria dinâmica. 

Meet, dentre outras ferramentas disponíveis. 
https://sedudigital.edu.es.gov.br/  

 
Centro de Mídias de Educação do Amazonas - 

Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de 
diversos conteúdos de Matemática do Ensino Médio e 
do Ensino Fundamental para estudantes e 

professores. 
https://www.youtube.com/channel/UCKhvXLpZ-uwl-

OlyJRbG8jA  
 
Geogebra - Aplicativo matemático gratuito para 

desenhar gráficos, geometria plana e Espacial, 
associando a Álgebra. 

https://www.geogebra.org/?lang=pt  
 
Desmos - Calculadora Gráfica que explorar a 

Matemática, esboçando gráficos de funções, plotando 
pontos, visualizando equações algébricas, e etc. 

https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR  
 
 

 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCKhvXLpZ-uwl-OlyJRbG8jA
https://www.youtube.com/channel/UCKhvXLpZ-uwl-OlyJRbG8jA
https://www.geogebra.org/?lang=pt
https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 
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HABILIDADES CORRELACIONADAS COM OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

9º ANO 

MATEMÁTICA 

2º TRIMESTRE 

ÁREA DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

 
Linguagens 
 

 
 

Ciências Humanas 
 
 

 
Ciências da Natureza 

 
(EF09MA15) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de 
um polígono regular cuja medida do lado é conhecida, utilizando régua e compasso, como também 

softwares. 
Habilidade que oportuniza o trabalho interdisciplinar com as habilidades de Língua Portuguesa e Arte. 

 
(EF09MA08) Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa 
entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em 

contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. 
Habilidade que oportuniza o trabalho interdisciplinar com as habilidades de Geografia, Ciências, Arte e 

História.  
 
(EF09MA18) Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito 

pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de células, 
capacidade de armazenamento de computadores, entre outros. 

Habilidade que oportuniza o trabalho interdisciplinar com as habilidades de Geografia, Ciências e Arte.  
 

 

 

 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM OU VIDEOAULAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
INTERDISCIPLINARES 

9º ANO 

2º TRIMESTRE 

Razão e proporção. 

https://www.youtube.com/watch?v=2FO-KEchveY  

Videoaula gravada por professores da rede estadual do Espírito Santo, disponível no Canal do Youtube SeduES. 

 

A proporcionalidade no dia a dia: grandezas diretamente e inversamente proporcionais e seus respectivos métodos de resolução de 

problemas (Regra de três simples e regra de três compostas). 

 https://www.youtube.com/watch?v=1oHnd8qbdxg&list=PL1h5XXlbI6i6yCBdK6AEaHrjlLUEeEss2&index=7  

Videoaula gravada por professores da rede estadual do Espírito Santo, disponível no Canal do Youtube SeduES. 

 

Relações Proporcionais Simples  

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/11/40/14/3661/relacoes-proporcionais-simples/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/  

Objeto de aprendizagem com roteiro de atividades e videoaulas disponíveis no site do Currículo do Espírito Santo. 

 

Teorema de Pitágoras 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/02/25/16/17/32/2811/teorema-de-pitagoras/programa-mais-aprender/ensino-

fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/  

Objeto de aprendizagem com roteiro de atividades e videoaulas disponíveis no site do Currículo do Espírito Santo. 

 

Dicas de como usar a Lei dos Senos e Lei dos Cossenos na resolução de problemas. 

Lei dos Senos 

https://www.youtube.com/watch?v=jYm7LUaIsLo  

Videoaula gravada por professores da rede estadual do Espírito Santo, disponível no Canal do Youtube SeduES. 

 

Lei dos Cossenos 

https://www.youtube.com/watch?v=TYdNErjNMhU  

Videoaula gravada por professores da rede estadual do Espírito Santo, disponível no Canal do Youtube SeduES. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2FO-KEchveY
https://www.youtube.com/watch?v=1oHnd8qbdxg&list=PL1h5XXlbI6i6yCBdK6AEaHrjlLUEeEss2&index=7
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/11/40/14/3661/relacoes-proporcionais-simples/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/03/18/11/40/14/3661/relacoes-proporcionais-simples/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/02/25/16/17/32/2811/teorema-de-pitagoras/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/2021/02/25/16/17/32/2811/teorema-de-pitagoras/programa-mais-aprender/ensino-fundamental-2-matematica/por-modabiblidade/matematica-ensino-fundamental-2-matematica/curriculo/
https://www.youtube.com/watch?v=jYm7LUaIsLo
https://www.youtube.com/watch?v=TYdNErjNMhU
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ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

9º ANO 

MATEMÁTICA 

2º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

E VIDEOAULAS  

Números 
Números Reais. 
 

Necessidade dos números 
reais para medir qualquer 

segmento de reta. 
 
Números irracionais: 

reconhecimento e localização 
de alguns na reta numérica. 

 
Potências com expoentes 
negativos, decimais e 

fracionários.  
 

Radiciação e suas 
propriedades. 
 

Números reais: notação 
científica e problemas. 

 
Porcentagens: problemas que 
envolvem cálculo de 

percentuais sucessivos. 
 

(EF09MA01) Reconhecer que, uma vez fixada 
uma unidade de comprimento, existem segmentos 

de reta cujo comprimento não é expresso por 
número racional (como as medidas de diagonais de 

um polígono e alturas de um triângulo, quando se 
toma a medida de cada lado como unidade). 
 

(EF09MA02) Reconhecer um número irracional 
como um número real cuja representação decimal 

é infinita e não periódica, e estimar a localização 
de alguns deles na reta numérica. 
 

(EF09MA03/ES) Efetuar cálculos com números 
reais, inclusive potências com expoentes 

fracionários e decimais (radiciação). 
 
(EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com 

números reais, inclusive em notação científica, 
envolvendo diferentes operações. 

 
(EF09MA05/ES) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam porcentagens, com a ideia de 

aplicação de percentuais sucessivos e a 
determinação das taxas percentuais, 

preferencialmente com o uso de tecnologias 

Vamos aprender – apresenta as videoaulas de 
diversos componentes curriculares que foram 

produzidas para atender as dificuldades geradas 
pela pandemia e constituem mais uma possibilidade 

de recursos educacionais de qualidade para os 
nossos estudantes:  
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosa

prender/ 
 

Matemática na Rede - Ferramentas disponíveis 
para estudantes e professores – Conteúdos online 
no site do Programa Matemática na Rede: 

https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteud
o-online  

 
Currículo do Espírito Santo 
Documento curricular do Espírito Santo, elaborado 

em parceria com os municípios e baseado na Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/  
 
EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de 

atividades de apoio à aprendizagem para os 
professores: 

https://sedu.es.gov.br/escolar/matematica 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudo-online
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudo-online
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://sedu.es.gov.br/escolar/matematica
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Uso de ferramentas digitais 
para cálculos (calculadora, app 

para cálculos, planilha 
eletrônica, etc.). 

 
Matemática financeira: Juros 
simples e composto. 

 
Uso de ferramentas digitais 

para cálculos (calculadora, app 
para cálculos, planilha 
eletrônica, etc.). 

 
Álgebra 

A linguagem algébrica – 
Polinômios. 
 

Funções: representações 
numérica, algébrica e gráfica. 

 
Função afim. 
 

Função quadrática. 
 

Razão entre grandezas de 
espécies diferentes. 

digitais, no contexto da educação financeira, fiscal 
e tributária. 

 
(EF09MA24/ES) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam juros simples e compostos no 
contexto da educação financeira com ou sem uso 
de tecnologias digitais. 

 
(EF09MA27/ES) Reconhecer as diversas 

representações algébricas e as principais 
operações com polinômios. 
 

(EF09MA06) Compreender as funções como 
relações de dependência unívoca entre duas 

variáveis e suas representações numérica, 
algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para 
analisar situações que envolvam relações 

funcionais entre duas variáveis. 
 

(EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a 
razão entre duas grandezas de espécies diferentes, 
como velocidade e densidade demográfica. 

 
(EF09MA08) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam relações de proporcionalidade direta e 
inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive 

Canal da Sedu no Youtube -  Este canal 
disponibiliza videoaulas de diversificados temas 

elaboradas para atender os alunos e professores da 
rede durante o período de pandemia: https:// 

www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-
ukHEmq246bw  
 

Khan Academy - O Khan Academy fornece 
educação para qualquer um, em qualquer lugar, 

com uma coleção grátis de mais de 3.800 vídeos de 
matemática, física, química, biologia, entre outras 
matérias. https://pt.khanacademy.org/  

 
Portal da Matemática - O Portal da Matemática 

oferece a todos os alunos e professores videoaulas 
de matemática que cobrem o currículo do 6º ano do 
ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. 

http://matematica.obmep.org.br/  
 

Seneca já - Vídeos, planos de aula e planos de 
estudo adaptados de acordo com a BNCC. 
https://www.senecaja.com/  

 
Currículo Interativo - O Currículo Interativo é 

uma plataforma de busca que reúne objetos e 
recursos digitais para apoiar professores e alunos 

https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://www.youtube.com/channel/UCH8UuMElRnv-ukHEmq246bw
https://pt.khanacademy.org/
http://matematica.obmep.org.br/
https://www.senecaja.com/
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Grandezas diretamente 

proporcionais e grandezas 
inversamente proporcionais. 

 
Expressões algébricas: 
fatoração, produtos notáveis. 

 
Resolução de equações 

polinomiais do 2º grau por 
meio de fatorações. 
 

Equações. 
 

Equação polinomial de 2º grau 
do tipo ax² + bx + c=0 
 

Geometria 
Demonstrações de relações 

entre os ângulos formados por 
retas paralelas intersectadas 
por uma transversal. 

Relações entre arcos e ângulos 
na circunferência de um 

círculo. 
 

escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de 
variação, em contextos socioculturais, ambientais 

e de outras áreas. 
 

(EF09MA09) Compreender os processos de 
fatoração de expressões algébricas, com base em 
suas relações com os produtos notáveis, para 

resolver e elaborar problemas que possam ser 
representados por equações polinomiais do 2º 

grau. 
 
(EF09MA26/ES) Resolver e elaborar, com e sem 

uso de tecnologias, problemas que possam ser 
representados por equações polinomiais de 2º 

grau do tipo ax² + bx + c=0. 
 
(EF09MA10) Demonstrar relações simples entre 

os ângulos formados por retas paralelas cortadas 
por uma transversal. 

 
(EF09MA11) Resolver problemas por meio do 
estabelecimento de relações entre arcos, ângulos 

centrais e ângulos inscritos na circunferência, 
fazendo uso, inclusive, de softwares de geometria 

dinâmica. 

em processos de ensino e de aprendizagem. 
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/  

 
Phet Simulações Interativas - PhET oferece 

gratuitamente simulações de fenômenos físicos 
divertidas, interativas e baseadas em pesquisa. 
https://phet.colorado.edu/pt/ 

 
Nova Escola - Plataforma com atividades, plano de 

aula, cursos etc. de Matemática e de outras 
disciplinas para ajudar professores e estudantes, 
separados por temas e habilidades do Currículo do 

Espírito Santo e da BNCC. 
https://planosdeaula.novaescola.org.br/  

 
Portal do Professor - Este portal é um espaço 
para você professor acessar sugestões de planos de 

aula, baixar mídias de apoio, ter notícias sobre 
educação ou até mesmo compartilhar um plano de 

aula, participar de uma discussão ou fazer um 
curso. http://portaldoprofessor.mec.gov.br/  
 

SEDU Digital - Esse ambiente possui salas virtuais 
para envio de conteúdos digitais e atividades para 

alunos (Google sala de Aula), distribuição de 
tarefas, elaboração de questionários de verificação 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://phet.colorado.edu/pt/
https://planosdeaula.novaescola.org.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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Uso de softwares de 
geometria. 

 
Semelhança de triângulos. 

 
Relações métricas no triângulo 
retângulo. 

 
Teorema de Pitágoras: 

verificações experimentais e 
demonstração. 
 

Retas paralelas cortadas por 
transversais: teoremas de 

proporcionalidade e 
verificações experimentais. 
 

Teorema de Tales. 
 

Polígonos regulares 
Uso de softwares de 
geometria. 

 
Grandezas e Medidas 

Notação Científica. 
 

(EF09MA12) Reconhecer as condições 
necessárias e suficientes para que dois triângulos 

sejam semelhantes. 
 

(EF09MA13) Demonstrar relações métricas do 
triângulo retângulo, entre elas o teorema de 
Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de 

triângulos. 
 

(EF09MA14/ES) Resolver e elaborar problemas 
de aplicação do teorema de Pitágoras ou das 
relações de proporcionalidade envolvendo retas 

paralelas cortadas por secantes/transversal 
(Teorema de Tales). 

 
(EF09MA15) Descrever, por escrito e por meio de 
um fluxograma, um algoritmo para a construção 

de um polígono regular cuja medida do lado é 
conhecida, utilizando régua e compasso, como 

também softwares. 
 
(EF09MA18) Reconhecer e empregar unidades 

usadas para expressar medidas muito grandes ou 
muito pequenas, tais como distância entre 

planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou 

de aprendizagem, comunicação em tempo real 
usando o Meet, dentre outras ferramentas 

disponíveis. https://sedudigital.edu.es.gov.br/  
 

Centro de Mídias de Educação do Amazonas - 
Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de 
diversos conteúdos de Matemática do Ensino Médio 

e do Ensino Fundamental para estudantes e 
professores. 

https://www.youtube.com/channel/UCKhvXLpZ-
uwl-OlyJRbG8jA  
 

Geogebra - Aplicativo matemático gratuito para 
desenhar gráficos, geometria plana e Espacial, 

associando a Álgebra. 
https://www.geogebra.org/?lang=pt  
 

Desmos - Calculadora Gráfica que explorar a 
Matemática, esboçando gráficos de funções, 

plotando pontos, visualizando equações algébricas, 
e etc. 
https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR  

 
 

https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCKhvXLpZ-uwl-OlyJRbG8jA
https://www.youtube.com/channel/UCKhvXLpZ-uwl-OlyJRbG8jA
https://www.geogebra.org/?lang=pt
https://www.desmos.com/calculator?lang=pt-BR
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Unidades de medida para 
medir distâncias muito 

grandes e muito pequenas. 
 

Unidades de medida utilizadas 
na informática. 

de células, capacidade de armazenamento de 
computadores, entre outros. 

 


