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MATEMÁTICA 

 
Objeto de estudo: Relações quantitativas e formas espaciais do mundo real. 
 

1º ANO - 1º BIMESTRE 

NÚMEROS MEDIDAS GEOMETRIA 
LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Classificação. 
Seriação. 
Sequência. 
 
Relação entre quantidades: 

 Um, nenhum, algum, todo, 
muito e pouco, o que tem 
mais, o que tem menos, e o 
que tem mesma quantidade; 
o que tem um a mais 
(sucessor) o que tem um a 
menos (antecessor). 

 Contagens. 

 Registro até 15. 

 Agrupamentos e trocas de 2 
em 2. 

 Relação número e numeral. 
 
Operações: 
 
Adição: 

 Ideia de juntar quantidades 
para formar uma 
quantidade maior. 

TEMPO 
 
Dia e noite, antes, durante, 
depois, agora. 
 
Duração e sucessão, noções de 
rápido e lento; marcação de 
pequenos intervalos de tempo. 
 
Dia, semana e mês; construção 
do calendário com os dias da 
semana e do mês. 
 
Sequencia temporal: logo, após, 
muito depois, muito antes, um 
pouco antes, agora. 
 
Divisão do tempo: amanhã, tarde 
e noite, hoje, ontem, amanhã. 
Instrumentos de medida de 
tempo. 
 
Necessidade de unidade padrão: 
hora. 

A criança e o espaço. 
 
Exploração e localização 
espacial. 
 
Noções de: dentro, fora, 
vizinhança, fronteira, atrás, na 
frente, em cima, embaixo, à 
direita, à esquerda, entre e no 
meio. 
 

 

Função social do número – 
identificação da função do 
número como código da 
informação. 
 
Interpretação de informações 
contidas em imagens. 
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 Construção do algoritmo. 

 Adição de unidade com 
duas ou mais parcelas. 

 
Subtração: 

 

 Ideia de tirar quantidade de 
uma quantidade maior 
(subtração – ideia subtrativa). 

 Ideia de colocar quantidade 
para formar uma quantidade 
dada (subtração – ideia 
aditiva). 

 Ideia de comparar 
agrupamentos para que 
fiquem com a mesma 
quantidade (subtração – ideia 
comparativa). 

 Subtração de unidades. 

 Construção do algoritmo. 
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1º ANO - 2º BIMESTRE 

NÚMEROS MEDIDAS GEOMETRIA 
LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Classificação. 
Seriação. 
Sequência. 
 
Relação entre quantidades: 

 Um, nenhum, algum, todo, 
muito e pouco, o que tem 
mais, o que tem menos, e o 
que tem mesma quantidade; 
o que tem um a mais 
(sucessor) o que tem um a 
menos (antecessor). 

 Contagens. 

 Registro até 15. 

 Agrupamentos e trocas de 2 
em 2. 

 Relação número e numeral. 
 
Operações: 
 
Adição: 
Ideia de juntar quantidades para 
formar uma quantidade maior. 
Construção do algoritmo. 
Adição de unidade com duas ou 
mais parcelas. 
 
 
 

VALOR 
 
Identificação e uso de cédulas e 
moedas. 
 
Composição e decomposição de 
valor. 

 

Observação e representação do 
espaço em que vive. 
 
Semelhança e diferença entre as 
formas geométricas encontradas 
na natureza, nos objetos 
construídos pelo homem e nos 
sólidos geométricos. 
 
Classificação dos sólidos 
geométricos de acordo com sua 
superfície: plana (não rolam) e 
curva (rolam). 
 

Função social do número – 
identificação da função do número 
como código da informação. 
 
Interpretação de informações 
contidas em imagens. 
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Subtração: 
Ideia de tirar quantidade de uma 
quantidade maior (subtração – 
ideia subtrativa). 
Ideia de colocar quantidade para 
formar uma quantidade dada 
(subtração – ideia aditiva). 
Ideia de comparar agrupamentos 
para que fiquem com a mesma 
quantidade (subtração – ideia 
comparativa). 
Subtração de unidades. 
Construção do algoritmo. 
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1º ANO - 3º BIMESTRE 

NÚMEROS MEDIDAS GEOMETRIA 
LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Classificação. 
Seriação. 
Sequência. 
 
Relação entre quantidades: 

 Relação número e numeral. 

 Leitura e escrita de numerais 
até 30. 

 Contagens e registro até 30. 

 Composição e decomposição 
de quantidades. 

 Ordem crescente e 
decrescente. 

 Contagem de 2 em 2. 

 Pares e ímpares. 
 
Registro de quantidades: as 
diferentes possibilidades de 
registro dos símbolos numéricos: 

 Valor posicional dos 
algarismos. 

 Noção de metade. 
 

Operações: 
 

Adição: 
Ideia de juntar quantidades para 
formar uma quantidade maior. 
Construção do algoritmo. 

COMPRIMENTO 
 
Relação entre os objetos a partir 
de um ponto de referência. 
 
Noções de tamanho (pequeno, 
grande, médio). 
 
Distância (perto e longe), altura 
(alto e baixo). 
 
Largura (largo e estreito). 
 
Comprimento (curto e comprido). 
 
Espessura (fino e grosso). 
 
Medidas arbitrárias (palma, pé, 
passos, etc.). 
 
Necessidade de unidade padrão 
(metro). 
 
Reconhecimento de produtos 
que se compra em metro. 
 

MASSA 
 

A criança e o espaço. 
 
Planificação dos sólidos através 
do contorno das faces. 
 
Semelhanças e diferenças entre 
sólidos geométricos e figuras 
planas. 
 
Classificação dos sólidos 
geométricos de acordo com sua 
superfície: plana (não rolam) e 
curva (rolam). 
 
 
Classificação das figuras planas: 
quadrados, retângulos, triângulos 
e círculos. 
 
Composição e decomposição de 
formas geométricas. 
 
 
 

Interpretação de informações 
contidas em imagens. 
 
Elaboração de tabelas, gráficos e 
legendas (simples). 
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Adição de unidade com duas ou 
mais parcelas. 

 
Subtração: 

Ideia de tirar quantidade de uma 
quantidade maior (subtração – 
ideia subtrativa). 
Ideia de colocar quantidade para 
formar uma quantidade dada 
(subtração – ideia aditiva). 
Ideia de comparar agrupamentos 
para que fiquem com a mesma 
quantidade (subtração – ideia 
comparativa). 
Subtração de unidades. 
Construção do algoritmo. 

 
Multiplicação: 

Ideia de repetição de grupo com 
a mesma quantidade. 
Noção de dobro. 

 
Divisão: 

Ideia de repartir quantidade para 
que cada grupo fique com a 
mesma quantidade (divisão - 
ideia repartitiva). 
Ideia de realizar subtrações 
sucessivas de uma mesma 
quantidade (divisão – ideia 
subtrativa). 

Relação entre os objetos a partir 
de um ponto de referência. 
 
Noção de leve e pesado. 
 
Medidas arbitrárias (saquinhos, 
caixas, etc.). 
 
Reconhecimento de produtos 
que se compra em quilograma. 
 
Necessidade de unidade padrão 
(grama). 
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1º ANO - 4º BIMESTRE 

NÚMEROS MEDIDAS GEOMETRIA 
LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Classificação. 
Seriação. 
Sequência. 
Relação entre quantidades: 

 Relação número e numeral. 

 Leitura e escrita de numerais 
até 30. 

 Contagens e registro até 30. 

 Composição e decomposição 
de quantidades. 

 Ordem crescente e 
decrescente.  

 Contagem de 2 em 2. 

 Pares e ímpares. 
 
Registro de quantidades: as 
diferentes possibilidades de 
registro dos símbolos numéricos. 

 Valor posicional dos 
algarismos. 

 Noção de metade. 
 

Operações: 
 

Adição: 
Ideia de juntar quantidades para 
formar uma quantidade maior; 
Construção do algoritmo; 

CAPACIDADE 
 
Noções de cheio e vazio. 
 
Medidas arbitrárias (copinho, 
garrafa, etc.). 
 
Reconhecimento de produtos 
que se compra em litro. 
 
Necessidade de unidade padrão 
(litro - L). 
 

 
 

A criança e o espaço. 
 
Planificação dos sólidos através 
do contorno das faces; 
 
Semelhanças e diferenças entre 
sólidos geométricos e figuras 
planas; 
 
Classificação dos sólidos 
geométricos de acordo com sua 
superfície: plana (não rolam) e 
curva (rolam). 
 
 
Classificação das figuras planas: 
quadrados, retângulos, triângulos 
e círculos; 
 
Composição e decomposição de 
formas geométricas. 
 
 
 

Interpretação de informações 
contidas em imagens; 
 
Elaboração de tabelas, gráficos e 
legendas (simples). 
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Adição de unidade com duas ou 
mais parcelas; 
 

Subtração: 
Ideia de tirar quantidade de uma 
quantidade maior (subtração – 
ideia subtrativa); 
Ideia de colocar quantidade para 
formar uma quantidade dada 
(subtração – ideia aditiva); 
Ideia de comparar agrupamentos 
para que fiquem com a mesma 
quantidade (subtração – ideia 
comparativa); 
Subtração de unidades; 
Construção do algoritmo; 
 
Multiplicação: 
Ideia de repetição de grupo com 
a mesma quantidade; 
Noção de dobro. 
 
Divisão: 
Ideia de repartir quantidade para 
que cada grupo fique com a 
mesma quantidade (divisão - 
ideia repartitiva); 
Ideia de realizar subtrações 
sucessivas de uma mesma 
quantidade (divisão – ideia 
subtrativa). 
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 2º ANO – 1º BIMESTRE 

NÚMEROS MEDIDAS GEOMETRIA 
LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Classificação. 
 
Seriação. 
 
Sequência. 
 
Relação entre quantidades. 
Sistema de Numeração Decimal: 
contagens, agrupamentos e 
trocas, formação da dezena. 
 
Registro de quantidades até 50. 
Leitura e escrita de numerais. 
Valor posicional (composição e 
decomposição).  
 
Relação entre quantidades. 
 
Estabelecimento de relações 
numéricas (antecessor, 
sucessor, ordem crescente e 
decrescente, igualdade e 
desigualdade). 
 
Operações: 
 
Adição e subtração Multiplicação 
e divisão. 
 

TEMPO 
 

Dia e noite, antes, durante e 
depois. 
 
Dia, semana, mês e ano – 
Construção do calendário. 
 
Sequência temporal: logo após, 
antes, depois, pouco e agora. 
 
Uso do relógio (hora exata e não 
exata). 
 
Medida padrão: hora. 
 
 

Exploração e localização no 
espaço utilizando o próprio corpo 
como referência. 

 
Semelhança e diferença entre as 
formas geométricas encontradas 
na natureza e nos objetos 
construídos pelo homem. 

 
Semelhanças e diferenças entre 
as formas geométricas 
encontradas nos objetos deste 
espaço. 

 
Classificação dos sólidos 
geométricos e das figuras planas. 

 
Semelhanças e diferenças entre 
sólidos geométricos e figuras 
planas. 
 

Função social do número como 
código da informação. 
 
Coleta e organização de 
informações. 
 
Construção de quadros e tabelas. 
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Cálculo mental. 
 
Construção do algoritmo. 
 

Observação: 
Trabalhar o cálculo mental e 
estimativas, se possível, em 
todas as operações e, para tanto, 
estimular a memorização da 
tabuada. 

 
  



 

 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
RELAÇÃO DE CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA POR ANO E BIMESTRE. 

11 

2º ANO – 2º BIMESTRE 

NÚMEROS MEDIDAS GEOMETRIA LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Classificação. 
 
Seriação. 
 
Sequência. 
 
Relação entre quantidades. 
 
Sistema de Numeração Decimal: 
 
Contagens, agrupamentos e 
trocas, formação da dezena. 
Registro de quantidades até 50. 
 
Leitura e escrita de numerais. 
Valor posicional (composição e 
decomposição).  
 
Relação entre quantidades. 
 
Estabelecimento de relações 
numéricas (antecessor, 
sucessor, ordem crescente e 
decrescente, igualdade e 
desigualdade). 
 
Operações: 
 

VALOR 
 

Identificação e uso de cédulas e 
moedas; 
 
Sistema monetário vigente; 
 
Composição e decomposição de 
valores; 
 
Possibilidades. 
 
 

Exploração e localização no 
espaço utilizando o próprio corpo 
como referência. 

 
Semelhança e diferença entre as 
formas geométricas encontradas 
na natureza e nos objetos 
construídos pelo homem. 

 
Semelhanças e diferenças entre 
as formas geométricas 
encontradas nos objetos deste 
espaço. 

 
Classificação dos sólidos 
geométricos e das figuras planas. 

 
Semelhanças e diferenças entre 
sólidos geométricos e figuras 
planas. 
 
 

Função social do número como 
código da informação. 
 
Coleta e organização de 
informações. 
 
Construção de quadros e tabelas. 
 
Construção de gráficos de barras 
ou colunas com uso de legendas. 
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Adição e subtração Multiplicação 
e divisão. 
 
Cálculo mental. 
 
Construção do algoritmo. 
 

Observação: 
Trabalhar o cálculo mental e 
estimativas, se possível, em 
todas as operações e, para tanto, 
estimular a memorização da 
tabuada. 
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2º ANO – 3º BIMESTRE 

NÚMEROS MEDIDAS GEOMETRIA 
LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Sistema de Numeração Decimal:  
 
Contagens, agrupamentos e 
trocas, formação da dezena e 
centena. 
 
Leitura e registro dos numerais 
até 100 (unidade, dezena e 
centena). 
 
Leitura e escrita de numerais. 
Valor posicional (composição e 
decomposição). 
 
Números ordinais: 
 
Estabelecimento de relações 
entre quantidades (cardinal e 
ordinal). 
 
Registro dos numerais até 100. 
 
Noções de inteiro, partes e 
igualdade, desigualdade e 
equivalência, metade e dobro. 
 
Operações: 
 

COMPRIMENTO 
 
Relação de tamanho, distância, 
altura, comprimento, largura, 
espessura. 
 
Medidas arbitrárias (pé, passo, 
palmo e outros). 
 
Medida padrão: metro. 
 

MASSA 
 

Medidas arbitrárias (caneco, 
caixas, conchas, pitada e outras). 
 
Medida padrão: grama. 
 

Classificação dos sólidos 
geométricos e das figuras planas. 
 
Semelhanças e diferenças entre 
sólidos geométricos e figuras 
planas. 
 
Classificação das figuras planas: 
quadrado, retângulo, triângulo e 
círculo. 
 
Composição e decomposição de 
formas geométricas. 
 
Planificação dos sólidos 
geométricos. 
 
Simetria. 

Coleta e organização de 
informações. 
 
Construção de quadros e tabelas. 
 
Construção de gráficos de barras 
ou colunas com uso de legendas. 
 
Leitura e interpretação de dados 
e informações contidos em 
tabelas, gráficos, quadros e 
imagens. 
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Adição e subtração, Multiplicação 
e divisão. 
 
Cálculo mental. 
 
Construção do algoritmo. 
 
Cálculo de metade e dobro; terça 
parte e triplo. 
 

Observação: 
 

Trabalhar o cálculo mental e 
estimativas, se possível, em 
todas as operações e, para tanto, 
estimular a memorização da 
tabuada. 
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2º ANO – 4º BIMESTRE 

NÚMEROS MEDIDAS GEOMETRIA 
LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Sistema de Numeração Decimal: 
  
Contagens, agrupamentos e 
trocas, formação da dezena e 
centena. 
 
Leitura e registro dos numerais 
até 100 (unidade, dezena e 
centena). 
 
Leitura e escrita de numerais. 

Valor posicional (composição e 
decomposição). 
 
Números ordinais: 
 
Estabelecimento de relações 
entre quantidades (cardinal e 
ordinal). 
 
Registro dos numerais até 100. 
 
Noções de inteiro, partes e 
igualdade, desigualdade e 
equivalência, metade e dobro. 
 
Operações: 
 

CAPACIDADE 
 

Medidas arbitrárias (copo, colher, 
xícara, garrafa e outras); 
 
Medida padrão: litro. 
 

Classificação dos sólidos 
geométricos e das figuras planas. 
 
Semelhanças e diferenças entre 
sólidos geométricos e figuras 
planas. 
 
Classificação das figuras planas: 
quadrado, retângulo, triângulo e 
círculo. 
 
Composição e decomposição de 
formas geométricas. 
 
Planificação dos sólidos 
geométricos. 
 
Simetria. 

Coleta e organização de 
informações. 
 
Construção de quadros e tabelas. 
 
Construção de gráficos de barras 
ou colunas com uso de legendas. 
 
Leitura e interpretação de dados 
e informações contidos em 
tabelas, gráficos, quadros e 
imagens. 
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Adição e subtração, Multiplicação 
e divisão. 
 
Cálculo mental. 
 
Construção do algoritmo. 
 
Cálculo de metade e dobro; terça 
parte e triplo. 
 

Observação: 
 

Trabalhar o cálculo mental e 
estimativas, se possível, em 
todas as operações e, para tanto, 
estimular a memorização da 
tabuada. 
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3º ANO – 1º BIMESTRE 

NÚMEROS MATEMÁTICA GEOMETRIA 
LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Classificação, Seriação e 
Sequência. 
 
Sistema de Numeração Decimal: 
 
Contagens, agrupamentos e 
trocas: formação da dezena, 
centena. 
 
Leitura e escrita de numerais. 
Valor posicional (composição e 
decomposição). 
 
Registro de quantidades 
(dezena, centena e unidade de 
milhar). 
 
Estabelecimento de relações 
numéricas (antecessor, 
sucessor, ordem crescente e 
decrescente, par e ímpar, 
igualdade e desigualdade). 
 
Operações: 
 
Adição, subtração, multiplicação 
e divisão. 
 
Cálculo mental. 

TEMPO 
 

Dia e noite, antes, durante e 
depois. 
 
Dia, semana, mês, bimestre, 
trimestre, semestre e ano. 
 
Construção do calendário. 
 
Uso do relógio: hora, minuto e 
segundo. 
 
Medida padrão: hora. 
 
 

Classificação dos sólidos 
geométricos e figuras planas. 
 
Semelhanças e diferenças entre 
sólidos geométricos e figuras 
planas. 
 
Planificação dos sólidos através 
do contorno das faces.  
 
Construção de sólidos 
geométricos através de modelos 
planificados. 
 
 

Função social do número como 
código da informação. 
 
Coleta e organização de 
informações. 
 
Construção de quadros e tabelas. 
 
Construção de gráficos de 
setores e barras ou colunas com 
uso de legendas. 
 
Leitura e interpretação de dados 
e informações contidos em 
tabelas, gráficos, quadros e 
imagens. 
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Utilização do algoritmo. 
 

Observação: 
Trabalhar o cálculo mental e 
estimativas, se possível, em 
todas as operações e, para tanto, 
estimular a memorização da 
tabuada. 
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3º ANO – 2º BIMESTRE 

NÚMEROS MEDIDAS GEOMETRIA 
LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Classificação, Seriação e 
Sequência. 
 
Sistema de Numeração Decimal: 
 
Contagens; Agrupamentos e 
trocas: formação da dezena, 
centena. 
 
Leitura e escrita de numerais. 
 
Valor posicional (composição e 
decomposição). 
 
Registro de quantidades 
(dezena, centena e unidade de 
milhar). 
 
Estabelecimento de relações 
numéricas (antecessor, 
sucessor, ordem crescente e 
decrescente, par e ímpar, 
igualdade e desigualdade). 
 
Operações: 
 
Adição, subtração, multiplicação 
e divisão; 
 

VALOR 
 

Identificação e uso de cédulas e 
moedas. 
 
Sistema monetário brasileiro e de 
outros países. 
 
Composição e decomposição de 
valores. 
 
Leitura e escrita na forma 
decimal. 
 
Possibilidades.  
 
 

Classificação dos sólidos 
geométricos e figuras planas. 
 
Semelhanças e diferenças entre 
sólidos geométricos e figuras 
planas. 
 
Planificação dos sólidos através 
do contorno das faces.  
 
Construção de sólidos 
geométricos através de modelos 
planificados. 
 
 

Função social do número como 
código da informação. 
 
Coleta e organização de 
informações. 
 
Construção de quadros e tabelas. 
 
Construção de gráficos de 
setores e barras ou colunas com 
uso de legendas. 
 
Leitura e interpretação de dados 
e informações contidos em 
tabelas, gráficos, quadros e 
imagens. 
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Cálculo mental; 
 
Utilização do algoritmo; 
 

Observação: 
Trabalhar o cálculo mental e 
estimativas, se possível, em 
todas as operações e, para tanto, 
estimular a memorização da 
tabuada. 
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3º ANO – 3º BIMESTRE 

NÚMEROS MEDIDAS GEOMETRIA 
LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Sistema de Numeração Decimal: 
 
Contagens e agrupamentos e 
trocas. 
 
Leitura e registro de quantidades. 
 
Uso dos termos: dezena, dúzia e 
centena. 
 
Formação da dezena, centena e 
unidade de milhar. 
 
Leitura e escrita de numerais. 
 
Valor posicional (composição e 
decomposição). 
 
Números racionais: 
 
Relações entre frações do inteiro: 
parte menor, parte maior e partes 
iguais. 
 
Noções de inteiro/parte; 
igualdade/desigualdade. 
 
Equivalência. 
 

COMPRIMENTO 
 
Medidas arbitrárias. 
 
Medida padrão: metro. 
 
Noções de múltiplos e 
submúltiplos. 
 

MASSA 
 

Medidas arbitrárias; 
 
Medida padrão: grama; 
 
Noções de múltiplos e 
submúltiplos. 
 
 
 

Construção de sólidos 
geométricos através de modelos 
planificados. 
 
Classificação das figuras planas: 
quadrados, retângulos, 
triângulos, círculos, trapézios e 
paralelogramo. 
 
Identificação do número de faces 
de um sólido geométrico e do 
número de lados de um polígono. 
 
Noções de paralelismo e 
perpendicularismo. 
 
Noções sobre ângulos. 
 
Simetria. 

Coleta e organização de 
informações. 
 
Construção de quadros e 
tabelas. 
 
Construção de gráficos de 
setores e barras ou colunas com 
uso de legendas. 
 
Leitura e interpretação de dados 
e informações contidos em 
tabelas, gráficos, quadros e 
imagens. 
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Contagem de meios, quartos, etc. 
 
Leitura e escrita de números 
fracionários.  
 
Estabelecimento de relações 
numéricas (antecessor, 
sucessor, ordem crescente e 
decrescente, par e ímpar, 
igualdade e desigualdade). 
 
Operações: 
Adição, subtração, multiplicação 
e divisão. 
Cálculo mental. 
Utilização do algoritmo. 
Cálculo de metade e dobro; terça 
parte e triplo; quarta parte e 
quádruplo, quinta parte e 
quíntuplos, etc. 
A multiplicação e a noção de 
área. 
Noção de números decimais. 
 
Observação: 
Trabalhar o cálculo mental e 
estimativas, se possível, em 
todas as operações e, para tanto, 
estimular a memorização da 
tabuada. 
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3º ANO – 4º BIMESTRE 

NÚMEROS MEDIDAS GEOMETRIA 
LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Sistema de Numeração Decimal: 
 
Contagens e agrupamentos e 
trocas. 
 
Leitura e registro de quantidades. 
Uso dos termos: dezena, dúzia e 
centena. 
 
Formação da dezena, centena e 
unidade de milhar. 
 
Leitura e escrita de numerais. 
 
Valor posicional (composição e 
decomposição). 
 
Números racionais: 
 
Relações entre frações do inteiro: 
parte menor, parte maior e partes 
iguais. 
 
Noções de inteiro/parte; 
igualdade/desigualdade. 
 
Equivalência. 
 
Contagem de meios, quartos, etc. 

CAPACIDADE 
 

Medidas arbitrárias; 
 
Medida padrão: litro. 
 
Noções de múltiplos e 
submúltiplos. 
 

SUPERFÍCIE 
 

Noções de perímetro e área; 
 
Medida padrão: metro quadrado. 
 

Construção de sólidos 
geométricos através de modelos 
planificados. 
 
Classificação das figuras planas: 
quadrados, retângulos, 
triângulos, círculos, trapézios e 
paralelogramo. 
 
Identificação do número de faces 
de um sólido geométrico e do 
número de lados de um polígono. 
 
Noções de paralelismo e 
perpendicularismo. 
 
Noções sobre ângulos. 
 
Simetria. 

Coleta e organização de 
informações. 
 
Construção de quadros e 
tabelas. 
 
Construção de gráficos de 
setores e barras ou colunas com 
uso de legendas. 
 
Leitura e interpretação de dados 
e informações contidos em 
tabelas, gráficos, quadros e 
imagens. 
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Leitura e escrita de números 
fracionários. 
 
Estabelecimento de relações 
numéricas (antecessor, 
sucessor, ordem crescente e 
decrescente, par e ímpar, 
igualdade e desigualdade). 
 
Operações: 
Adição, subtração, multiplicação 
e divisão. 
Cálculo mental. 
Utilização do algoritmo. 
Cálculo de metade e dobro; terça 
parte e triplo; quarta parte e 
quádruplo, quinta parte e 
quíntuplos, etc. 
A multiplicação e a noção de 
área. 
Noção de números decimais. 
 
Observação: 
Trabalhar o cálculo mental e 
estimativas, se possível, em 
todas as operações e, para tanto, 
estimular a memorização da 
tabuada. 
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4º ANO – 1º BIMESTRE 

NÚMEROS MEDIDAS GEOMETRIA 
LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Sistema de Numeração Decimal: 

 As contagens, os 
agrupamentos e trocas: 
formação da dezena, centena, 
unidade de milhar e dezena de 
milhar. 

 Leitura e escrita de numerais. 

 Valor posicional (composição e 
decomposição). 

 Registro de quantidades 

 Estabelecimento de relações 
numéricas: antecessor, 
sucessor, ordem crescente e 
decrescente, igualdade e 
desigualdade. 

 
Operações: 

 Adição, subtração, 
multiplicação e divisão. 

 Cálculo mental. 

 Utilização do algoritmo. 
 
Números decimais: 
Leitura e escrita. 
As quatro operações. 
 

Observação: 
Trabalhar o cálculo mental e 
estimativas, se possível, em todas 

Organização das medidas de: 
comprimento, massa, 
capacidade e valor em relação ao 
Sistema de Numeração Decimal. 
 

TEMPO 
 
Duração e sequência temporal 
(hora, minuto e segundo; 
semana, quinzena, mês, 
bimestre, trimestre, semestre, 
ano, década e século). 
 
Fracionamento das medidas de 
tempo. 
 
Medida padrão: hora. 
 
 
 
 
 

Classificação dos sólidos 
geométricos e figuras planas. 
 
Semelhanças e diferenças entre 
sólidos geométricos e figuras 
planas. 
 
Planificação dos sólidos 
geométricos. 
 
Composição e decomposição 
dos sólidos. 
 
Construção de sólidos 
geométricos. 
 
Classificação das figuras planas: 
quadrado, retângulo, triângulo, 
círculo, trapézio e paralelogramo. 
 

Função social do número como 
código da informação. 
 
Coleta e organização de 
informações. 

 
Construção de quadros e 
tabelas. 

 
Construção de gráficos de 
setores e barras ou colunas com 
uso de legendas. 

 
Leitura e interpretação de dados 
e informações contidos em 
tabelas, gráficos, quadros e 
imagens. 
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as operações e, para tanto, 
estimular a memorização da 
tabuada.  
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4º ANO – 2º BIMESTRE 

NÚMEROS MEDIDAS GEOMETRIA 
LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Sistema de Numeração Decimal: 
As contagens, os agrupamentos 
e trocas: formação da dezena, 
centena, unidade de milhar e 
dezena de milhar. 
Leitura e escrita de numerais. 
Valor posicional (composição e 
decomposição). 
Registro de quantidades. 
Estabelecimento de relações 
numéricas: antecessor, sucessor, 
ordem crescente e decrescente, 
igualdade e desigualdade. 
 
Operações: 
Adição, subtração, multiplicação 
e divisão. 
Cálculo mental. 
Utilização do algoritmo. 
 
Números decimais: 
Leitura e escrita. 
As quatro operações. 
 

Observação: 
Trabalhar o cálculo mental e 
estimativas, se possível, em 
todas as operações e, para tanto, 

Organização das medidas de: 
comprimento, massa, 
capacidade e valor em relação ao 
Sistema de Numeração Decimal. 
 

VALOR 
Relação com o Sistema de 
Numeração Decimal. 
 
Leitura e escrita de valores na 
forma decimal. 
 
Sistema monetário brasileiro e de 
outros países. 
 
Composição e decomposição de 
valores. 
 
Possibilidades. 
 

COMPRIMENTO 
Medidas arbitrárias. 
 
Medida padrão: metro. 
 
Múltiplos e submúltiplos. 
 
Perímetro. 

Classificação dos sólidos 
geométricos e figuras planas. 
 
Semelhanças e diferenças entre 
sólidos geométricos e figuras 
planas. 
 
Planificação dos sólidos 
geométricos. 
 
Composição e decomposição 
dos sólidos. 
 
Construção de sólidos 
geométricos. 
 
Classificação das figuras planas: 
quadrado, retângulo, triângulo, 
círculo, trapézio e paralelogramo. 
 

Função social do número como 
código da informação. 
 
Identificação e leitura de código 
de barras. 
 
Coleta e organização de 
informações. 

 
Construção de quadros e 
tabelas. 

 
Construção de gráficos de 
setores e barras ou colunas com 
uso de legendas. 

 
Leitura e interpretação de dados 
e informações contidos em 
tabelas, gráficos, quadros e 
imagens. 
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estimular a memorização da 
tabuada.  
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4º ANO – 3º BIMESTRE 

NÚMEROS MEDIDAS GEOMETRIA 
LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Sistema de Numeração Decimal: 
As contagens, os agrupamentos e 
trocas: formação da dezena, 
centena, unidade de milhar e 
dezena de milhar. 
 
Leitura e escrita de numerais. 
 
Valor posicional (composição e 
decomposição). 
 
Registro de quantidades (dezena, 
centena, unidade de milhar e 
dezena de milhar). 
 
Operações: 
Adição, subtração, multiplicação e 
divisão. 
Cálculo mental. 
Utilização do algoritmo. 
 
Números decimais: 
Leitura e escrita. 
As quatro operações. 
 
Números racionais: 
Adição e subtração de frações 
homogêneas. 
Classes de equivalência. 

SUPERFÍCIE 
 
Cálculo de área (quadrado e 
retângulo). 
 
Medida padrão: metro quadrado. 
 
Múltiplos e submúltiplos. 
 
 

MASSA 
 

Medidas arbitrárias. 
 
Medida padrão: grama. 
 
Arroba e tonelada. 
 
Múltiplos e submúltiplos. 
 
 

Identificação do número de faces, 
arestas e vértices de um sólido 
geométrico e do número de lados 
de um polígono. 
 
Paralelismo e perpendicularismo. 
 
Ângulos: 
Identificação de ângulos: reto, 
agudo e obtuso. 
 
Simetria. 
  
Noções de escala. 
 
 

Identificação e leitura de código 
de barras. 
 
Coleta e organização de 
informações. 
 
Construção de quadros e tabelas.  
 
Construção de gráficos de 
setores e barras ou colunas com 
uso de legendas. 
 
Leitura e interpretação de dados 
e informações contidos em 
tabelas, gráficos, quadros e 
imagens. 
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Uso das frações e a sua relação 
com o número decimal. 
 
Porcentagem: 
Cálculo de porcentagens. 
Relações entre porcentagem e 
números (inteiros, decimais e 
fracionários) ½ m = 0,5m = 50cm 
= 50%. 
 

Observação: 
Trabalhar o cálculo mental e 
estimativas, se possível, em todas 
as operações e, para tanto, 
estimular a memorização da 
tabuada. 
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4º ANO – 4º BIMESTRE 

NÚMEROS MEDIDAS GEOMETRIA 
LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Sistema de Numeração Decimal: 
As contagens, os agrupamentos 
e trocas: formação da dezena, 
centena, unidade de milhar e 
dezena de milhar. 
 
Leitura e escrita de numerais. 
 
Valor posicional (composição e 
decomposição). 
 
Registro de quantidades 
(dezena, centena, unidade de 
milhar e dezena de milhar). 
 
Operações: 
Adição, subtração, multiplicação 
e divisão. 
Cálculo mental. 
Utilização do algoritmo. 
 
Números decimais: 
Leitura e escrita. 
As quatro operações. 
 
Números racionais: 
Adição e subtração de frações 
homogêneas. 
Classes de equivalência. 

CAPACIDADE 
 

Medidas arbitrárias. 
 
Medida padrão: litro. 
 
Múltiplos e submúltiplos. 
 

VOLUME 
 

Noções de volume. 
 
Unidade padrão: metro cúbico. 
 
Noções de múltiplos e 
submúltiplos. 
 

Identificação do número de faces, 
arestas e vértices de um sólido 
geométrico e do número de lados 
de um polígono. 
 
Paralelismo e perpendicularismo. 
 
Ângulos: 
Identificação de ângulos: reto, 
agudo e obtuso. 
 
Simetria. 
  
Noções de escala. 
 
 

Identificação e leitura de código 
de barras. 
 
Coleta e organização de 
informações. 
 
Construção de quadros e tabelas.  
 
Construção de gráficos de 
setores e barras ou colunas com 
uso de legendas. 
 
Leitura e interpretação de dados 
e informações contidos em 
tabelas, gráficos, quadros e 
imagens. 
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Uso das frações e a sua relação 
com o número decimal. 
 
Porcentagem 
Cálculo de porcentagens. 
Relações entre porcentagem e 
números (inteiros, decimais e 
fracionários) ½ m = 0,5m = 50cm 
= 50%. 
 

Observação: 
Trabalhar o cálculo mental e 
estimativas, se possível, em 
todas as operações e, para tanto, 
estimular a memorização da 
tabuada.  
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5º ANO – 1º BIMESTRE 

NÚMEROS MEDIDAS GEOMETRIA 
LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Sistema de Numeração Decimal: 
As contagens, os agrupamentos 
e trocas: formação de unidade e 
dezena de milhar e centena de 
milhar.  
 
Registro de quantidades 
(unidade, dezena e centena de 
milhar). 
Leitura e escrita de numerais. 
 
Valor posicional (composição e 
decomposição). 
 
Registro de quantidades até 
dezena de milhar.  
 
Estabelecimento de relações 
numéricas: antecessor, sucessor, 
ordem crescente e decrescente, 
igualdade e desigualdade. 
 
Operações: 
Adição, subtração, multiplicação 
e divisão. 
Utilização do algoritmo. 
 
Números decimais: 
Leitura e escrita. 

Organização das medidas de: 
comprimento, massa, 
capacidade e valor em relação ao 
Sistema de Numeração Decimal. 
 

TEMPO 
 

Duração e sequência temporal 
(hora, minuto e segundo; 
semana, quinzena, mês, 
bimestre, trimestre, semestre, 
ano, década, século e milênio). 
 
Fracionamento das medidas de 
tempo. 
 
Medida padrão: hora. 

Classificação dos sólidos 
geométricos (poliedros e corpos 
redondos) e figuras planas 
(polígonos). 
 
Semelhanças e diferenças entre 
sólidos geométricos e figuras 
planas. 
 
Planificação dos sólidos 
geométricos; 
 
Composição e decomposição 
dos sólidos. 
 
Classificação das figuras planas: 
quadriláteros e triângulos. 
 
 
 

Função social do número como 
código da informação. 
 
Identificação e leitura de código 
de barras. 
 
Coleta e organização de 
informações. 
 
Construção de quadros e tabelas. 
 
Construção de gráficos de 
setores e barras ou colunas com 
uso de legendas. 
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As quatro operações. 
 
Observação: 
Trabalhar o cálculo mental e 
estimativas, se possível, em 
todas as operações e, para tanto, 
estimular a memorização da 
tabuada. 
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5º ANO – 2º BIMESTRE 

NÚMEROS MEDIDAS GEOMETRIA 
LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Sistema de Numeração Decimal: 
As contagens, os agrupamentos 
e trocas: formação de unidade e 
dezena de milhar e centena de 
milhar.  
 
Registro de quantidades 
(unidade, dezena e centena de 
milhar). 
 
Leitura e escrita de numerais. 
 
Valor posicional (composição e 
decomposição). 
 
Registro de quantidades até 
dezena de milhar.  
 
Estabelecimento de relações 
numéricas: antecessor, sucessor, 
ordem crescente e decrescente, 
igualdade e desigualdade. 
 
Operações: 
Adição, subtração, multiplicação 
e divisão. 
Utilização do algoritmo. 
 
Números decimais: 

Organização das medidas de: 
comprimento, massa, 
capacidade e valor em relação ao 
Sistema de Numeração Decimal. 
 

VALOR 
 

Leitura e escrita de valores. 
 
Sistema monetário brasileiro e de 
outros países: Equivalência. 
 
Composição e decomposição de 
valores. 

 
COMPRIMENTO 

 
Medida padrão: metro. 
 
Múltiplos e submúltiplos. 
 
Perímetro. 
 
 

Classificação dos sólidos 
geométricos (poliedros e corpos 
redondos) e figuras planas 
(polígonos). 
 
Semelhanças e diferenças entre 
sólidos geométricos e figuras 
planas. 
 
Planificação dos sólidos 
geométricos. 
 
Composição e decomposição 
dos sólidos. 
 
Classificação das figuras planas: 
quadriláteros e triângulos. 
 
 
 

Função social do número como 
código da informação. 
 
Identificação e leitura de código 
de barras. 
 
Coleta e organização de 
informações. 
 
Construção de quadros e tabelas. 
 
Construção de gráficos de 
setores e barras ou colunas com 
uso de legendas. 
 
Leitura e interpretação de dados 
e informações contidos em 
tabelas, gráficos, quadros e 
imagens. 
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Leitura e escrita; 
As quatro operações. 
 
Observação: 
Trabalhar o cálculo mental e 
estimativas, se possível, em 
todas as operações e, para tanto, 
estimular a memorização da 
tabuada. 
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5º ANO – 3º BIMESTRE 

NÚMEROS MEDIDAS GEOMETRIA 
LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Sistema de Numeração Decimal: 
As contagens, os agrupamentos 
e trocas: formação de unidade, 
dezena e centena de milhar e 
milhão. 
 
Leitura e escrita de numerais. 
 
Valor posicional (composição e 
decomposição). 
 
Registro de quantidades 
(unidade, dezena e centena de 
milhar e milhão). 
 
Estabelecimento de relações 
numéricas: antecessor, sucessor, 
ordem crescente e decrescente, 
igualdade e desigualdade. 
 
Operações: 
Adição, subtração, multiplicação 
e divisão. 
Utilização do algoritmo. 
 
Números racionais: 
Adição e subtração de frações 
homogêneas e heterogêneas. 
Classes de equivalência. 

MASSA 
 

Medida padrão: grama. 
 
Arroba e tonelada. 
 
Múltiplos e submúltiplos.          

 
 

SUPERFÍCIE 
 
Cálculo de área (quadrado, 
retângulo, triângulo e círculo). 
 
Medida padrão: metro quadrado; 
Múltiplos e submúltiplos. 
 
Medidas agrárias (alqueire, 
hectare e outras). 
 

Sólidos geométricos: arestas, 
faces e vértices. 
 
Círculo e circunferência. 
 
Paralelismo e perpendicularismo. 
 
Ângulos: reto, agudo e obtuso. 
 
Simetria. 
  
Escala. 

Coleta e organização de 
informações. 
 
Construção de quadros e tabelas. 
 
Construção de gráficos de 
setores e barras ou colunas com 
uso de legendas. 
 
Leitura e interpretação de dados 
e informações contidos em 
tabelas, gráficos, quadros e 
imagens. 
 
Probabilidade. 
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Números mistos. 
 
Números decimais: 
Leitura e escrita; 
As quatro operações. 
 
Porcentagem: 
Cálculo de porcentagens. 
Relações entre porcentagem e 
números (inteiros, decimais e 
fracionários) ½ m = 0,5m = 50cm 
= 50%. 
 

Observação: 
Trabalhar o cálculo mental e 
estimativas, se possível, em 
todas as operações e, para tanto, 
estimular a memorização da 
tabuada. 
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5º ANO – 4º BIMESTRE 

NÚMEROS MEDIDAS GEOMETRIA 
LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

Sistema de Numeração Decimal: 
As contagens, os agrupamentos 
e trocas: formação de unidade, 
dezena e centena de milhar e 
milhão. 
 
Leitura e escrita de numerais. 
 
Valor posicional (composição e 
decomposição). 
 
Registro de quantidades 
(unidade, dezena e centena de 
milhar e milhão). 
 
Estabelecimento de relações 
numéricas: antecessor, sucessor, 
ordem crescente e decrescente, 
igualdade e desigualdade. 
 
Operações: 
Adição, subtração, multiplicação 
e divisão. 
Utilização do algoritmo. 
 
Números racionais: 
Adição e subtração de frações 
homogêneas e heterogêneas. 
Classes de equivalência. 

CAPACIDADE 
 

Medida padrão: litro. 
 
Múltiplos e submúltiplos. 
 

VOLUME 
 

Cálculo de volume. 
 
Medida padrão: metro cúbico - 
m3. 
 
Múltiplos e submúltiplos. 
 
Relação entre as medidas de 
capacidade (L) e volume (m³). 

Sólidos geométricos: Arestas, 
faces e vértices. 
 
 
Círculo e circunferência. 
 
Paralelismo e perpendicularismo. 
 
Ângulos: reto, agudo e obtuso. 
 
Simetria. 
  
Escala. 

Coleta e organização de 
informações. 
 
Construção de quadros e tabelas. 
 
Construção de gráficos de 
setores e barras ou colunas com 
uso de legendas. 
 
Leitura e interpretação de dados 
e informações contidos em 
tabelas, gráficos, quadros e 
imagens. 
 
Probabilidade. 
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Números mistos. 
 
Números decimais: 
Leitura e escrita; 
As quatro operações. 
 
Porcentagem: 
Cálculo de porcentagens. 
Relações entre porcentagem e 
números (inteiros, decimais e 
fracionários) ½ m = 0,5m = 50cm 
= 50%. 
 

Observação: 
Trabalhar o cálculo mental e 
estimativas, se possível, em 
todas as operações e, para tanto, 
estimular a memorização da 
tabuada. 

 
 


