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Ensino Fundamental I – 5º ano 
PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA: Matemática  
 

PROFESSORA: 
 
Michely Botelho Pires Araújo 

 TURMA ANO LETIVO 
  A e B 2017 
  EMENTA 

 

                                   A aprendizagem em Matemática está ligada à compreensão, isto é, à apreensão do significado; apreender o significado de um objeto ou 
acontecimento pressupõe vê-lo em suas relações com outros objetos e acontecimentos. Assim, o tratamento dos conteúdos em compartimentos estanques e 
numa rígida sucessão linear deve dar lugar a uma abordagem em que as conexões sejam favorecidas e destacadas. O significado da Matemática para o aluno 
resulta das conexões que ele estabelece entre ela e as demais disciplinas, entre ela e seu cotidiano e das conexões que ele estabelece entre os diferentes 
temas matemáticos. 

OBJETIVOS: 
 

GERAL 
-Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, 
característico da Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para 
resolver problemas; 

 -Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos do ponto de vista do conhecimento e estabelecer o maior número possível de 
relações entre eles, utilizando para isso o conhecimento matemático (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, combinatório, probabilístico); 
selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las criticamente; 

-Resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como dedução, indução, intuição, 
analogia, estimativa, e utilizando conceitos e procedimentos matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos disponíveis;  
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-Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da 
linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e diferentes representações matemáticas; 

 -Estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes campos e entre esses temas e conhecimentos de outras áreas curriculares; 

 -Sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções;  

-Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca de soluções para problemas propostos, identificando aspectos 
consensuais ou não na discussão de um assunto, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. 

 
 

ESPECÍFICOS 
 

-Ler e interpretar números envolvendo as ordens da classe de milhar em situações significativas em contextos de outras áreas do conhecimento tais como: Geografia, 
Ciências, Economia, informática e Esporte de grande significado sociocultural para o estudante. 

-Reconhecer o Sistema de Numeração Decimal e suas propriedades realizando as operações por meio de solução de problemas. 

-Reconhecer em obras artísticas e arquitetônicas as figuras geométricas e possíveis relações entre elas como simetria, proporcionalidade, etc.- 

-Reconhecer símbolos e signos em diferentes contextos. 

-Ler, escrever e identificar números inteiros até a classe de milhar ou mais; 

-Comparar e organizar números inteiros até a classe de milhar ou mais, usando materiais concretos, desenhos e numerais; 

-Comparar e organizar frações e decimais até centésimos usando materiais concretos, desenhos e numerais; 

-Localizar números inteiros, frações, números mistos e decimais na reta numérica; 

-Usar linguagem e símbolos (>, <, =) para comparar números; 
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-Reconhecer as propriedades comutativa e associativa da adição, aditiva, comutativa, associativa e distributiva da quantidade.  

-Resolver problemas do cotidiano, envolvendo a divisão contendo divisores com um algarismo e dividendo com três algarismo, com ou sem restos; 

-Utilizar a estimativa para avaliar a adequação de um resultado e uso da calculadora para o desenvolvimento de estratégia e controle; 

-Realizar leitura de medida em instrumentos convencionais e não convencionais do Sistema de medidas que expressam o resultado por número decimal e/ou frações; 

-Usar estratégias de resolução de problemas para determinar as operações necessárias que envolvam adição, subtração, multiplicação e divisão de números; 

-Explicar com exemplos a relação inversa entre a multiplicação e a divisão; 

-Explicar com exemplos a relação inversa entre a multiplicação e a divisão; 

-Reconhecer no gráfico de setores simples explorando nele as ideias de frações como ½ e ¼; 

-Ler, escrever e identificar frações e números mistos com denominadores incluindo 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 25, 100 e 1000. 

-Realizar leitura de medida em instrumentos convencionais e não convencionais do sistema de medidas que expressam o resultado por número decimal e/ou frações; 

-Compreender a representação do número fracionário em situações significativas e concretos; 

-Ler, escrever e identificar decimais até centésimos; 

-Reconhecer o valor de um algarismo apresentado em números de centésimos até milhões, incluindo a escrita e a interpretação de formas ampliadas de números; 

-Reconhecer a função da vírgula na escrita e leitura de números decimais em situações envolvendo valores monetários por meio de preços, troços, orçamentos, medidas, 
distância, pesos e capacidade; 

-Realizar leitura de medida em instrumentos convencionais e não convencionais do Sistema de medidas que expressam o resultado por número decimal e/ou frações; 

-Resolver problemas do cotidiano que envolvem adição e subtração de decimais (até centésimos) ou frações comuns com denominadores iguais ou diferentes; 

-Estimar quantidades de objetos até 500 ou mais e justificar o raciocínio; 
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-Reconhecer e determinar fatores e múltiplos de 10, 100 e 1000, reconhecendo e demonstrando padrões; 

-Reconhecer e usar as regras de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 10; 

-Usar modelos para identificar quadrados perfeitos até 100; 

-Descrever, ampliar e criar padrões numéricos e geométricos; 

-Comentar, explicar e analisar a regra que se aplica aos padrões numéricos; 

-Traduzir a expressão verbal que apresenta em problema para a linguagem matemática; 

-Usar vocabulário apropriado da geometria para descrever propriedades e atributos de figuras bidimensionais e tridimensionais (por exemplo: faces, arestas, vértice, 
bidimensionais, contendo até oito lados ou mais; 

-Usar peças manipuláveis para resolver problemas que requerem percepção espacial; 

-Reconhecer simetria, congruência e reflexos em figuras geométricas usando desenhos e materiais concretos (por exemplo: blocos padronizados, espelhos); 

-Identificar e representar mudanças de direção, declives e voltas de um ângulo apresentado (90°, 180°) e direção de voltas (sentidos horário e anti-horário), usando 
materiais concretos (por exemplo: blocos padronizados, papel quadriculado); 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1° Trimestre: 

Números; 

A classe dos milhares e valor posicional; 

Decomposição de números; 
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Sequências numéricas; 

Adição e Subtração; 

A adição e subtração; 

Sólidos geométricos; 

 

2° Trimestre: 

Multiplicação, divisão e cálculo de possibilidades; 

Cálculo mental; 

Situações Problemas envolvendo as quatro operações-; 

Múltiplos comuns; 

Números primos; 

Expressões numéricas; 

Geometria; 

O segmento de reta; 

Ângulos e polígonos; 

Fração; 

Porcentagem; 
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3º trimestre: 

Medida de comprimento, área e volume; 

Números decimais; 

As quatro operações; 

Situações problemas; 

Expressões numéricas; 

METODOLOGIA 
 

- Desenvolver os conteúdos de forma diversificada utilizando jogos matemáticos; 

- Apreciar as atividades individuais e coletivas; 

- Pesquisas na internet e com o material dourado;  

-Trabalhar com desenhos e gráficos;  

 AVALIAÇÃO 
      

Dos Princípios da Avaliação do Rendimento Escolar 

a) A avaliação do aproveitamento é concebida como parte essencial e integrante do processo de ensino e aprendizagem e envolve procedimentos sistemáticos e 
cumulativos de apuração do desempenho manifestado pelo aluno em relação a conhecimentos, habilidades e competências. 

b) A avaliação do aproveitamento deve observar os seguintes princípios: 
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-Contextualização da avaliação; 

-Avaliação como instrumento da aprendizagem;  

-Ênfase à dimensão formativa do processo de avaliação; 

-Identificação e verificação de habilidades e competências adquiridas/desenvolvidas no âmbito dos componentes curriculares; 

Dos Tipos de Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) N1 – Nota 1 – Avaliação individual escrita, observada a natureza do componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, prevista em 
calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

b) N2 – Nota 2 – Avaliação individual escrita, observada a natureza do componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, prevista em 
calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

c ) N3 – Nota 3 – obtida por meio de verificação do rendimento do aluno durante o projeto trimestral, Atividades de casa e sala em livros e cadernos, bem 
como, observação formativa. 

Das Oportunidades de Recuperação da Aprendizagem 

A recuperação de aprendizagem é processual e se dará durante o período letivo, sendo realizada por meio de outras Atividades e outros meios que o professor 
definir em seu planejamento. 

Da Pontuação e Critérios para Apuração da Avaliação do Rendimento Escolar 

a) As N1 e N2 – Verificações de Aprendizagem serão em número de duas no por trimestre, em cada componente curricular e com as seguintes pontuações: 

-N1 = 10 pontos 

-N2 = 10 pontos 
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b) N3 - Projeto Trimestral / Atividades / Formativo - Pontuação máxima de 10,00.  

c) A apuração dos resultados da avaliação da aprendizagem é assim processada: 

-NT – Nota Trimestral – resultado obtido pela média aritmética simples entre os resultados das Ns ( N1, N2 e N3). O aproveitamento mínimo exigido é de 
6,00. 

-As médias dos alunos serão calculadas de forma automática pelo Sistema Escolar, permitindo-se arredondamento.  
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