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PRODUTO EDUCACIONAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO

O presente Livro de Sequências Didáticas foi elaborado como Produto Educacional 
do Curso de Aperfeiçoamento intitulado: “Formação Continuada de Professores 
que Ensinam Matemática no município de Lucas do Rio Verde na perspectiva das 
Habilidades da BNCC” institucionalizado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(PROEC) da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT por meio do PARECER 
Nº. 611/2019-PROEC de 08 de novembro de 2019.

O referido Curso de Aperfeiçoamento foi uma parceria do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação Matemática nas Escolas – GEPEME/UNEMAT com a Secretaria 
Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde – SMEC com o intuito de desenvolver 
ações formativas envolvendo as Habilidades das cinco unidades temáticas (números, 
álgebra, geometria, grandezas e medidas e estatística e probabilidade) contidas na 
Base Nacional Comum Curricular – BNCC/DRC para capacitar os professores que 
ensinam Matemática no município de Lucas do Rio Verde a estarem implementando 
em suas práticas didático-pedagógicas, sequências didáticas convergentes com as 
habilidades da BNCC com os alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.

O Curso de Aperfeiçoamento foi coordenado pelo Professor Dr. Márcio Urel 
Rodrigues – Líder do GEPEME/UNEMAT com o apoio dos membros do referido grupo 
que está vinculado ao Campus da UNEMAT no município de Barra do Bugres/MT.

O Curso de Aperfeiçoamento com carga horária de 280 horas foi desenvolvido 
em formações presenciais e a distância no ambiente virtual de aprendizagem do 
GEPEME em: http://www.matematicanaescola/ava/  do Laboratório de Mídias Digitais 
– UNEMAT – Barra do Bugres/MT, entre fevereiro e novembro de 2020 e constituiu 
como um espaço importante para a formação continuada dos professores em serviço 
nas escolas se aperfeiçoarem para implementarem em suas práticas pedagógicas 
as habilidades de Matemática contidas na BNCC desde os anos iniciais do Ensino 
Fundamental.

Considerando o fato de que até o ano de 2020 a BNCC deverá ser implementada 
em todas as escolas do Brasil, com a realização do presente curso, a UNEMAT se 
consolidará como IES pioneira no estado de Mato Grosso em iniciativas que promovem 
a formação continuada de professores que ensinam Matemática na perspectiva da 
BNCC, pois a materialização da presente obra contribuirá para que as habilidades da 
BNCC seja uma realidade da prática dos professores que ensinam Matemática 
nas escolas do município de Lucas do Rio Verde/MT.

Prof. Dr. Márcio Urel Rodrigues
Coordenador do Curso de Aperfeiçoamento Docente

GEPEME/UNEMAT – Barra do Bugres/MT
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APRESENTAÇÃO

A aprovação e homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi 
uma grande conquista da educação brasileira, pois passamos a ter um documento 
normativo como política de Estado, que visa garantir “os direitos de aprendizagem” de 
todos os estudantes brasileiros.

Ciente de seu papel no cenário educativo estadual, a Universidade do Estado 
de Mato Grosso – UNEMAT por meio do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 
Matemática nas Escolas – GEPEME elaborou uma parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação de Lucas do Rio Verde – com o intuito de desenvolver ações formativas 
envolvendo as Habilidades das cinco unidades temáticas (números, álgebra, geometria, 
grandezas e medidas e estatística e probabilidade) contidas na Base Nacional 
Comum Curricular - BNCC para capacitar os professores que ensinam Matemática a 
estarem implementando em suas práticas didático-pedagógicas, sequências didáticas 
convergentes com as habilidades da BNCC com os alunos dos anos iniciais e finais do 
Ensino Fundamental.

O presente Livro de Sequências Didáticas é a materialização de uma parceria 
de sucesso entre o GEPEME-UNEMAT e Secretaria Municipal de Educação de Lucas 
do Rio Verde. O sucesso foi proveniente da premissa de que o investimento na 
formação continuada de professores que ensinam Matemática seria fundamental 
para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas em sala de aula e da melhoria da 
aprendizagem dos alunos da rede municipal por meio das habilidades contidas na 
BNCC desde os anos iniciais do Ensino Fundamental.

Considerando o fato de que no ano de 2020, a BNCC deveria ser implementada 
em todas as escolas do Brasil, a presente parceria se consolida como uma importante 
iniciativa de formação continuada de professores que ensinam Matemática nas escolas 
do município de Lucas do Rio Verde/MT na perspectiva da BNCC,

O presente Livro de Sequências Didáticas foi o resultado de um trabalho 
consistente de discussão das práticas pedagógicas existentes nas nossas 
escolas, pois durante todo o ano letivo de 2020, os professores que ensinam 
Matemática no 6º ano do Ensino Fundamental em Lucas do Rio Verde estiveram 
juntos no processo de elaboração das sequências didáticas, do planejamento, 
dos encaminhamentos metodológicos para a materialização do presente 
material.

Todas as 34 sequências didáticas elaboradas neste Livro de Sequências 
Didáticas de Matemática para o 6º Ano do Ensino Fundamental estão 
coerentes com as diretrizes pedagógicas da nova Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e com o Documento de Referência Curricular de Lucas do 
Rio Verde. Para a construção de cada uma das sequências didáticas das 34 
habilidades, norteamo-nos para a elaboração de atividades com características 
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da problematização.

A materialização do presente Livro de Sequências Didáticas alinhado as 
habilidades da BNCC confirma para Lucas do Rio Verde, para o Mato Grosso e para o 
Brasil – que os professores e professoras que ensinam Matemática nas nossas escolas 
se engajaram com compromisso e competência no processo de produção dos seus 
próprios materiais didáticos coletivamente e em rede.

A proposta é que as sequências didáticas apresentadas no presente livro, sirvam 
como um suporte a prática pedagógica dos professores que ensinam Matemática 
no 6º ano do Ensino Fundamental na rede municipal de Lucas do Rio Verde/MT 
para garantir as aprendizagens esperadas e essenciais dos alunos. Assim sendo, os 
professores (as) poderão realizar o planejamento a partir das sequências didáticas 
envolvendo as referidas habilidades.

Parabéns colegas professores (as) que ensinam Matemática em Lucas do Rio 
Verde no 6º Ano, pela audácia em fazer diferente para melhorar o processo de ensino 
e aprendizagem das nossas crianças!

Nobres Professores (as) que ensinam Matemática no Município de Lucas do Rio 
Verde/MT, recebam o nosso carinho e respeito de sempre. Abraços

Prof. Dr. Márcio Urel Rodrigues
Líder do GEPEME/UNEMAT - Barra do Bugres/MT

Professora Cleusa Terezinha Marchezan De Marco
Secretária Municipal de Educação – Lucas do Rio Verde/MT
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CAPÍTULO I – SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DAS HABILIDADES DA BNCC PARA 
O ENSINO DE MATEMÁTICA NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Prof. Dr. Márcio Urel Rodrigues
marcio.rodrigues@unemat.br 

Prof. Ms. Welvesley da Silva Santos
welvesley.santos@unemat.br 

Profª. Sinelza Gonzaga de Melo Azevedo
sinelzaazevedo@gmail.com 

Neste capítulo apresentamos uma breve sistematização a respeito dos 
fundamentos teórico-metodológicos das sequências didáticas elaboradas pelos 
professores que ensinam Matemática no 6º Ano do Ensino Fundamental no município 
de Lucas do Rio Verde/MT.

Inicialmente realizamos a Contextualização da BNCC e da DRC de Lucas do Rio 
Verde, na qual focamos nos direitos de aprendizagem dos alunos. Após, apresentamos 
o foco apresentado pela BNCC para Matemática no ensino fundamental que é o 
Letramento Matemático. Elencamos também as oito Competências Específicas de 
Matemática para o Ensino Fundamental que serão fundamentais para os alunos 
atingirem o Letramento Matemático. Em seguida, mostramos as cinco Unidades 
Temáticas de Matemática contidas na BNCC e a maneira como as 34 habilidades do 6º 
ano do ensino fundamental estão distribuídas nelas. Para finalizar o presente capítulo, 
apresentamos nossas compreensões a respeito das possibilidades das sequências 
didáticas envolvendo as Habilidades da BNCC para o 6º Ano do Ensino Fundamental.

1.1 Contextualizando a BNCC e as DRC de Lucas do Rio Verde
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), relativa à Educação Infantil e ao 

Ensino Fundamental, foi homologada pelo Ministério da Educação (MEC) no final de 
2017.

A BNCC é um documento de caráter normativo que define 

[...] o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 
longo das etapas e modalidades da Educação Básica, 
de modo a que tenham assegurados seus direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade 
com o que preceitua o Plano Nacional de Educação 
(PNE). Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens 
essenciais definidas na BNCC devem concorrer para 
assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 
dez competências gerais, que consubstanciam, no 
âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento (BRASIL, 2017, p. 8)

A BNCC está estruturada de modo a explicitar as competências que os 
alunos devem desenvolver ao longo de toda a Educação Básica e em cada 
etapa da escolaridade, como expressão dos direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento de todos os estudantes, ou seja, o referido documento explicita que 



13

aprender é um direito de todos os estudantes.
A BNCC é um documento plural, contemporâneo, e estabelece 
com clareza o conjunto de aprendizagens essenciais e 
indispensáveis a que todos os estudantes, crianças, jovens e 
adultos, têm direito. Com ela, redes de ensino e instituições 
escolares públicas e particulares passam a ter uma referência 
nacional obrigatória para a elaboração ou adequação de seus 
currículos e propostas pedagógicas. Essa referência é o ponto 
ao qual se quer chegar em cada etapa da Educação Básica, 
enquanto os currículos traçam o caminho até lá.” (BRASIL, 2017, 
p. 23)

Considerando esses aspectos a BNCC trata da obrigatoriedade de as escolas 
criarem condições para que todos os estudantes – sejam crianças, jovens e adultos 
– exerçam o direito de se apropriar de aprendizagens essenciais e indispensáveis. 
Como a BNCC define as competências pretendidas para os alunos e as habilidades 
específicas que devem ser dominadas em cada etapa do ensino. Além das diretrizes 
da BNCC, para elaboração da presente obra consideramos também as orientações 
contidas no Documento de Referência Curricular (DRC) da Secretaria Municipal de 
Educação de Lucas do Rio Verde homologado no início de 2019.

Para a área da Matemática, a BNCC explicita que a Matemática se relaciona com 
a formação integral, com a formação de indivíduos capazes de exercer a cidadania, 
pois “o conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da Educação 
Básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas 
potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades 
sociais” (BRASIL, 2017, p. 263).

1.2 Letramento Matemático no Ensino Fundamental
A BNCC afirma que o Ensino Fundamental deve ter compromisso com o 

desenvolvimento do Letramento Matemático. Mas afinal, o que é Letramento 
Matemático?

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA)  apresenta a seguinte 
definição de Letramento Matemático: 

Letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar e 
interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Isso inclui raciocinar 
matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas 
matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos. Isso auxilia os 
indivíduos a reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo e para 
que cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer julgamentos 
bem fundamentados e tomar as decisões necessárias.

Nesta perspectiva, a BNCC afirma que a etapa do Ensino Fundamental 
deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático e 
apresenta a seguinte definição de Letramento Matemático:

[...] são as competências e habilidades de 
raciocinar, representar, comunicar e argumentar 
matematicamente, de modo a favorecer o 
estabelecimento de conjecturas, a formulação e 
a resolução de problemas em uma variedade de 
contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos 
e ferramentas matemáticas. É também o letramento 
matemático que assegura aos alunos reconhecer 
que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a 
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compreensão e a atuação no mundo e perceber o caráter de 
jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece 
o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a 
investigação e pode ser prazeroso (fruição)” (BRASIL, 2018,p. 
264).

Na BNCC - Letramento Matemático é o produto (fim) e os Processos Matemáticos 
são os procedimentos metodológicos (caminho).

Os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de 
desenvolvimento de projetos e da modelagem podem ser citados como formas 
privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, objeto 
e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o Ensino Fundamental. Esses 
processos de aprendizagem são potencialmente ricos para o desenvolvimento de 
competências fundamentais para o letramento matemático (raciocínio, representação, 
comunicação e argumentação (BRASIL, 2018, p. 264).

O Letramento Matemático consiste na aplicação prática da matemática, tendo, 
como base, técnicas diferentes para se chegar à solução de um problema, a explicação 
para determinado fato ou a predição de algo. Não se restringe às fórmulas, mas se 
expande para a capacidade de analisar, interpretar e entender um problema/situação 
e como usar a matemática para solucioná-lo.

O Letramento matemático se refere à capacidade do indivíduo de entender 
de que forma é possível aplicar esse conhecimento para a resolução de problemas, 
portanto, é a capacidade do indivíduo formular, empregar e interpretar a matemática 
em uma variedade de contextos. Assim sendo, O letramento matemático é importante 
para raciocinar de forma lógica e compreender o mundo ao redor. Assim se formam 
cidadãos construtivos, engajados e reflexivos, capazes de tomar decisões mais 
assertivas. Desse modo, também se desenvolvem profissionais mais qualificados e 
criativos, capazes de apresentar grandes ideias e inovações.

Quando o Letramento Matemático é desenvolvido, os estudantes conseguem 
empregar a matemática e seu vários elementos de uma forma prática, empregando-a 
sob diferentes contextos escolares e cotidianos. Desta maneira, o Letramento 
Matemático deve ser despertado em cada aluno em sala de aula para que se tenha a 
capacidade de formular, empregar e resolver interpretar diversos tipos de problemas 
da matemática em diferentes contextos. Assim, o indivíduo passa a utilizar conceitos, 
procedimentos, fatos e ferramentas da matemática para descrever, explicar e até 
mesmo predizer fenômenos.

Em sala de aula, o letramento matemático permite alcançar diversos 
benefícios (Compreensão da aplicação da matemática; Melhor raciocínio 
lógico; Maior interesse dos estudantes; Praticidade para mediar o 
conhecimento; Melhor aproveitamento das aulas e do conteúdo), que auxiliam 
o desenvolvimento educacional dos estudantes e favorecem a atuação do 
professor.

Com essa visão a Base apresenta o Letramento Matemático no Ensino 
Fundamental, como um meio de num futuro próximo puder, quem sabe, fazer 
com que os alunos não apresentem dificuldades graves no decorrer de sua vida 
estudantil, quanto à construção do pensamento lógico – abstrato, bem como 
para um melhor desempenho dos mesmos frente às dificuldades impostas 
pela realidade da nova sociedade que, cada vez mais exige cidadãos críticos, 
argumentativos e pensantes capazes, de acompanhar a rápida evolução 



15

presente no nosso dia a dia. 
A presente obra foi desenvolvida com o objetivo de subsidiá-lo(a) no processo 

de letramento matemático dos estudantes do sexto ano do Ensino Fundamental. 
Para tanto, são apresentadas sequências didáticas para o ensino e a aprendizagem 
da Matemática. As sequências didáticas são procedimentos de organização do 
trabalho pedagógico, encadeados ou interligados, para tornar o processo de ensino 
e aprendizagem mais eficiente. Assim, são apresentadas 34 sequências didáticas 
voltadas ao 6° ano do Ensino Fundamental.

1.3 Competências Específicas de Matemática para o Ensino Fundamental
A BNCC apresenta 10 Competências Gerais desde a Educação Infantil, até o 

Ensino Médio que podem ser encontradas em: http://basenacionalcomum.mec.gov.
br/

Considerando as competências fundamentais do letramento matemático 
(raciocínio, representação, comunicação e argumentação) e a articulação com as 
competências gerais da BNCC, a redação final integra os anos iniciais e finais do Ensino 
Fundamental e apresenta oito competências específicas para o componente curricular 
de Matemática. 

Em articulação com as competências gerais da BNCC, a área de Matemática 
propõe que se assegure aos alunos o desenvolvimento das seguintes competências 
específicas:

A ideia central do desenvolvimento de competências é contextualizar os 
conteúdos dados em salas de aula de forma que os alunos apliquem os conhecimentos 
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adquiridos em seu cotidiano fora da escola. Para que nossos estudantes desenvolvam 
as competências acima explicitadas se faz necessário um trabalho coerente e 
conciso com a utilização de situações-problema do cotidiano do aluno direcionadas 
pedagogicamente em sala de aula para estimular os alunos à construção do pensamento 
lógico – matemático de forma significativa e a convivência social.

1.4 Unidades Temáticas de Matemática contidas na BNCC
A BNCC propõe para a área da Matemática no Ensino Fundamental – anos iniciais 

e finais – cinco unidades temáticas:
1. Números;
2. Álgebra;
3. Geometria;
4. Grandezas e Medidas;
5. Probabilidade e Estatística

Essas cinco unidades temáticas serão as responsáveis pelo desenvolvimento das 
ideias fundamentais da matemática na BNCC, pois:

A Base leva em conta que os diferentes campos que compõem a Matemática 
reúnem um conjunto de ideias fundamentais que produzem articulações entre eles: 
equivalência, ordem, proporcionalidade, interdependência, representação, variação e 
aproximação. Essas ideias fundamentais são importantes para o desenvolvimento do 
pensamento matemático dos alunos e devem se converter, na escola, em objetos de 
conhecimento. (BNCC, 2017, p. 266)

As 5 Unidades Temáticas organizam os Objetos de Conhecimento (conteúdos, 
conceitos e processos) relacionados às suas respectivas Habilidades (aprendizagens 
essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares).

Na presente obra, apresentamos 34 sequências didáticas voltadas ao 6° ano do 
Ensino Fundamental das cinco unidades temáticas contidas na BNCC, conforme consta 
na Figura, a seguir:

Com base na Figura apresentada anteriormente, no presente livro temos: 
13 (treze) sequências didáticas sobre a unidade temática de números; 2 (duas) 
sequências didáticas da unidade temática – álgebra; 8 (oito) sequências didáticas 
da unidade temática – geometria; 6 (seis) sequências didáticas da unidade temática 
grandezas e medidas e 5 (cinco) sequências didáticas da unidade temática – estatística 
e probabilidade. Todas destinadas ao 6° ano do Ensino Fundamental, somando 34 
sequências didáticas das 34 habilidades de Matemática da BNCC. As habilidades 
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expressam as aprendizagens essenciais de cada etapa da escolarização. Dominando as 
habilidades previstas para cada ano escolar, em um processo de ensino e aprendizagem 
sempre norteados pelas competências mais gerais, espera-se que os alunos concluam 
a educação básica dotados das competências pretendidas.

1.5 Sequências Didáticas das Habilidades da BNCC para o 6º Ano do Ensino 
Fundamental

Nos meios didáticos uma proposta pedagógica com foco na sequência didática já 
esteja consolidada, no entanto, ressaltamos neste momento nossas compreensões a 
respeito das sequências didáticas apresentadas no presente livro didático.

Respaldamos teoricamente em Zabala (1998, p.18) , que concebem as 
“sequências didáticas como um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e 
articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e 
um fim, conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos”.

As sequências didáticas se constituem em uma alternativa de organização das 
aulas que se contrapõe ao secular modelo tradicional de ensino, pois “[...] é uma 
maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma unidade 
didática” (ZABALA, 1998, p. 20).

Com base no referido referencial, compreendemos que:
- As sequências didáticas pressupõem um trabalho pedagógico, organizado 

em uma determinada ordem, durante um determinado período estruturado pelos 
professores;

- As sequências didáticas são planejadas e orientadas com o objetivo de promover 
uma aprendizagem específica e definida;

- As sequências didáticas são sequenciadas com intenção de oferecer desafios 
com graus diferentes de complexidade para que as crianças possam ir paulatinamente 
resolvendo problemas a partir de diferentes proposições;

- As sequências didáticas possibilitam aos alunos a construção de conhecimentos 
acerca de um tema específico de maneira gradual, ao longo de um certo tempo, 
obedecendo um grau de complexidade crescente, que permite ao professor perceber 
a evolução do grupo, a partir dos conhecimentos que as crianças possuem.

- As sequências didáticas oportunizam aos professores a possibilidade deles 
abordarem sobre um determinado tema (Habilidade da BNCC), oferecendo atividades 
às crianças, levando em conta o que elas já sabem (conhecimentos prévios) e o que 
precisam aprender (Habilidades da BNCC).

Considerando esses aspectos, acreditamos que as sequências 
didáticas contribuem com as práticas pedagógicas dos professores que 
ensinam Matemática por possibilitar a realização de intervenções eficazes e 
enriquecedoras, de modo a incorporar às aulas estratégias mais desafiadoras 
e que proporcionem aos alunos efetivamente as aprendizagens essenciais 
para cada etapa escolar.

Com base na explicitação das bases teóricas que norteiam a nossa 
compreensão da organização do ensino por meio de sequências didáticas, 
destacamos que as sequências didáticas propostas no presente livro didático 
poderão ser modificadas de acordo com a necessidade de se adequá-las à 
realidade de cada sala de aula e/ou comunidade escolar, aumentando o nível 
de complexidade ou explorando outros conceitos que não foram elencados. 
Cabe aos professores (as) que ensinam matemática no 6º ano do Ensino 
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Fundamental terem iniciativa e criatividade para que esta prática seja efetivada.
As Sequências didáticas se constituem como o eixo organizador da presente 

obra, pois apresentamos sequências didáticas organizadas em torno das cinco 
Unidades Temáticas propostas pela BNCC – Números, Álgebra, Geometria, Grandezas 
e Medidas, Probabilidade e Estatística – que procuram integrar diferentes objetos de 
conhecimento ao longo do 6º ano do Ensino Fundamental. 

Cada sequência didática é constituída por sete atividades (situações problemas/
exercícios) propostas articuladas as habilidades previstas na BNCC. Todo o conteúdo 
está de acordo com os conhecimentos, competências e habilidades estabelecidas pela 
(BNCC) para o ensino da Matemática, no 6º ano do Ensino Fundamental.

Um dos princípios adotados para elaboração das atividades das sequências 
didática é que os alunos aprendem Matemática fazendo Matemática. Para isso, é 
preciso que as situações propostas sejam contextualizadas e focadas nas aplicações 
dos conceitos matemáticos estudados, pois para desenvolverem o letramento 
matemático, os estudantes precisam compreender de que maneira a matemática 
pode ser aplicada, tanto para a resolução de problemas em sala de aula como para a 
solução daqueles do dia a dia. Afinal, ele entende a dinâmica do processo e descobre 
como utilizar o conhecimento de um modo mais prático.

Adotamos essa postura porque acreditamos que a resolução de um problema 
é um ponto de partida para a construção dos conhecimentos matemáticos dos 
alunos no Ensino Fundamental, uma vez que a BNCC explicita que o ensino pautado 
em resolução de problemas é fundamental para o desenvolvimento do Letramento 
Matemático dos estudantes. No entanto, ressaltamos que cabe aos professores ao 
trabalharem com situações-problema com seus alunos, certificarem-se de que eles 
conseguiram compreender a situação colocada. 

Destacamos ainda a importância das crianças reconhecerem desde pequenas, 
a necessidade de compreender o contexto, a situação-problema apresentada. Para 
isso, uma forma dos professores despertar o letramento matemático é propondo 
problemas rotineiros para que eles descubram como utilizar os cálculos e as técnicas 
para facilitar situações comuns do dia a dia, além da exploração de diferentes formas 
de raciocínio matemático, pois não existe apenas um caminho na matemática para 
se chegar a um determinado resultado e cada um dos estudantes pode ter facilidade 
com uma dessas técnicas.

Sendo assim, os professores devem promover atividades interativas 
(desafios interessantes e que exijam raciocinar de forma ativa e estratégica), 
pois aprender fazendo é uma das melhores opções para que os estudantes 
possam observar, na prática, a aplicação das técnicas. 

Caro professor (a) que ensina Matemática no 6º ano do Ensino 
Fundamental, a decisão sobre como trabalhar as sequências didáticas em sua 
prática pedagógica cabe exclusivamente a você e ao grupo de educadoras da 
escola. O importante é adaptar e utilizar as atividades e situações problemas 
das habilidades de cada uma das 34 sequências didáticas, recorrendo a outros 
materiais quando necessário, para poder planejar bem as suas aulas de 
matemática no 6º ano do Ensino Fundamental.

Todas as 34 sequências didáticas que chegam às suas mãos foram 
produzidas por vocês que ensinam Matemática no 6º ano do Ensino 
Fundamental e sistematizadas pelo GEPEME/UNEMAT e será fundamental 
para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem de matemática, 



19

pois as sequências didáticas estão alinhadas a BNCC e ao DRC de Lucas do Rio Verde/
MT e representam as aprendizagens essenciais que as crianças de 11 anos (alunos do 
6º ano) precisarão experimentar para se apropriarem dos conhecimentos elencados 
para este período.
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CAPÍTULO 2 – SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DA UNIDADE TEMÁTICA – 
NÚMEROS

Profa. ANDREIA CRYSTIANE BARACIOL VITTO
acbvitto@gmail.com 

 
No 6º Ano, a unidade temática números, propõe o trabalho com o sistema de 

numeração decimal, conjunto dos números naturais e racionais positivo.
Na BNCC consta que o desenvolvimento das habilidades deve ocorrer por meio 

da compreensão do Sistema de Numeração Decimal. Ou seja, pelo reconhecimento das 
suas características, o aluno deve ser capaz de realizar a: leitura, escrita e comparação 
de números naturais e racionais representados em diferentes formas.

Nessa unidade, ainda aparecem com grande destaque as Operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação) com números naturais; múltiplos 
e divisores de um número natural, números primos e compostos, aproximação de 
números para múltiplos de potência de 10 e cálculo de porcentagem, por meio de 
estratégias diversas e sem o uso da regra de três.

Outro ponto de destaque são as frações: e devem ser trabalhados os significados 
(parte/todo, quociente), equivalência, comparação, adição e subtração; Cálculo da 
fração de um número natural; Adição e subtração de frações.

Para trabalhar as habilidades do 6º Ano, os professores (as) poderão utilizar 
diversos recursos didáticos como, por exemplo: jogos, Material Dourado; dinâmicas, 
atividades orais e escritas, ábacos, reta numérica, desafios e materiais concretos.

Para o 6º Ano, a BNCC apresenta treze habilidades, (aprendizagens essenciais) 
em relação à Unidade temática dos Números, que os alunos deverão adquirir as quais 
apresentamos a seguir:
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Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos, a seguir as treze 
sequências didáticas das treze habilidades da unidade temática de números para o 6º 
ano do Ensino Fundamental.
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Observe o número de habitantes de três cidades brasileiras:

a) Qual é a cidade com menor número de habitantes?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Qual é a cidade com número de habitantes mais próximo de 100 000 

habitantes?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Qual ó número de habitantes em Lucas do Rio Verde? Escreva por extenso.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
d) Ordene as cidades em ordem crescente conforme o número de habitantes.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Ana estava olhando o caderno de matemática e observou que não 
tinha conseguido completar a correção da atividade durante a aula. 
Ela lembrava que os números sempre aumentavam em uma mesma 
quantidade.

Veja a seguinte sequência de números:

A alternativa que completa corretamente os valores que faltam da 
esquerda para a direita é:

a) (   ) 1001 ... 978 ... 1070.
b) (   ) 1072 ...1000 ... 976.
c) (   ) 978 ...1001 ... 1070.
d) (   ) 976 ...1001 ... 1072.

2.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF06MA01

(EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e 
números racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da 
reta numérica.
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O jogo de futebol entre Luverdense e Internacional, pela 34ª rodada da Série 
B de 2017, aconteceu no dia 6 de novembro, no estádio Passo da Ema em Lucas do 
Rio Verde, com um público pagante de 4 543. A arrecadação desse jogo foi de R$ 408 
440,00. A partida, que terminou em 2 a 2.

a) Escreva como se lê o número que:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Indica o público presente na partida à:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Representa o valor arrecadado:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Decomponha o ano que ocorreu o jogo:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

A professora de Marcos pediu para identificar o número que a seta em vermelho 
está indicando. Como Marcos é um aluno muito esperto ele acertou, qual foi o número 
que Marcos falou para a professora?

 

 
a) (   ) 8
b) (   ) 3,4
c) (   ) 3,5
d) (   ) 3,6
 
Eduarda comprou um pacote de salgadinho e ao olhar as informações 

nutricionais ela viu as seguintes descrições:

• Sódio ------------ 0,173 g
• Potássio --------- 0,07g

a) Como se lê os valores representados nas informações nutricionais?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Qual destes números é maior?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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A tabela a seguir mostra a quantidade de metros que cada aluno da Escola São 
Cristóvão percorre até chegar à escola. 

a) Coloquem em ordem crescente essas distâncias.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Considerando que eles caminham na mesma velocidade. Quem demora 

menos tempo para chegar à escola? E quem demora mais tempo?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

A Professora Maria pediu para que seus alunos interpretassem o número 3,06 e 
obteve as seguintes respostas:

Eduardo: - Três décimos e seis centésimos.
Yasmim: - Três inteiros e sessenta centésimos.
Glória: - Três inteiros e seis centésimos.
Vitor: - Três inteiros e seis décimos.
E agora! Qual resposta está correta?
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Em uma gincana da escola, para ter acesso à última pista, era necessário 
desvendar a senha de um cofre que estava protegida pelo número MXCVIII. Esse 
número representado no Sistema de Numeração Decimal é:

 
a) (   ) 1198    b) (   ) 598
c) (   ) 1108    d) (   ) 1098
 
Qual é a representação do número 140 no Sistema de Numeração Egípcio?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Carlos é muito esquecido, e por isso, decidiu anotar uma de suas senhas usando 
o Sistema de Numeração Romano. Se no Sistema de Numeração Decimal sua senha é 
1423. Qual é a senha anotada por Carlos?

 
a) (   ) MDXXIII    b) (   ) MCDXXIII
c) (   ) MCXXIII    d) (   ) MDCXXIII
 

Maria estava fazendo o seu orçamento mensal usando a calculadora e 
ao invés de digitar 3504 ela digitou 3054. O erro que Maria cometeu foi de 
quantos reais? Qual é a ordem que o Zero esta representado nos respectivos 
números?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF06MA02

(EF06MA02) 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.
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Faça uma pesquisa sobre a evolução dos números e construa uma linha do tempo 
mostrando essa evolução.

Observe o quadro a baixo.

Em todos eles há os algarismos 1 e 5, nessa ordem. Escreva a parte inteira e a 
parte decimal de cada número e responda: como a posição do zero e da vírgula altera 
o valor do número?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Complete corretamente a tabela e responda a pergunta abaixo:  

Quais desses números representam a mesma quantidade?
________________________________________________________________
__________________________________________________________
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Em uma escola, foi realizada uma pesquisa com 80 estudantes entre meninos 
e meninas. Eles tiveram que optar por um desses dois esportes: vôlei e basquete. 
O resultado das escolhas foi apresentado na tabela a seguir que, por descuido, está 
incompleta. Preencha a tabela e depois responda as questões.

Determine:
a) O número de meninos que escolheram basquete? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) O total de meninos que escolheram os dois esportes? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Quantas meninas escolheram basquete?
________________________________________________________________
_______________________________________________________

Davi fez uma viagem de carro, partindo de Cuiabá em direção à outra 
cidade do estado de Mato Grosso. Veja a tabela com as distâncias.                    

Sabendo que já foram percorridos 230 km e ainda faltam 465 km.
Determine:

a) Qual é a cidade de destino de Davi? 
______________________________________________________
______________________________________________________     
b) Qual destas cidades está localizada mais longe de Cuiabá? 
______________________________________________________
______________________________________________________

2.3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS Habilidade - 
EF06MA03

(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.
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Neste mês, o pet shop da Ana Clara teve uma despesa no valor de R$ 7.950,00 e 
um faturamento de R$ 5.730,00. Analise a situação deste pet shop e responda:

a) Nesse mês houve lucro ou prejuízo?
________________________________________________________________
________________________________________________________________      
b) De quanto?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
         
Em uma loja de eletrodomésticos, um aparelho celular custa R$ 1.465,00 à vista, 

ou a prazo em 12 prestações de R$ 152,00. 

a) Quanto pagarei neste aparelho se comprar a prazo?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Quanto economizarei se comprar à vista?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Elis foi fazer compras e levou quatro notas de R$ 100,00 e uma nota de R$ 20,00 
na bolsa.

No supermercado suas despesas ficaram em R$ 235,00, na farmácia ficou em R$ 
116,50 e na padaria em R$ 38,50. Com quantos reais Elis ficou após essas compras?

 
a) (   ) R$ 35,00
b) (   ) R$ 32,00
c) (   ) R$ 30,00 
d) (   ) R$ 50,00
 
Ana Julia vai comprar uma bicicleta elétrica que está à venda por 12 parcelas de 

R$ 325,00.  Nos últimos 6 meses Ana Julia já vem economizando R$ 65,00 por mês 
para comprar essa bicicleta. Ana Julia irá usar o dinheiro que guardou para dar de 
entrada na compra da bicicleta de seus sonhos e parcelará o restante em 10 vezes. 
Sabendo disso, responda: 

a) Quanto Ana Julia irá dar de entrada na compra da bicicleta? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Quanto Ana Julia ainda ficará devendo da bicicleta? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Qual será o valor das parcelas que Ana Julia irá pagar? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Observe a imagem ao lado e 
elabore uma situação problema que 
envolva cálculos com números naturais, 
envolvendo obrigativamente as quatro 
operações.  Em seguida, escolha um 
amigo para resolver a situação problema 
que você criou.
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Heitor, Mateus e Isadora estão representando o mesmo número: 

Considerando o número apresentado, responda: 

a) O número é par ou ímpar? 
________________________________________________________________
b) Quais são os seus cinco primeiros divisores? c) Qual é a sua metade? 
________________________________________________________________
d) Qual é o seu dobro?
__________________________________________________________

Fabiana esqueceu a senha de seu celular. Ajude a descobrir: 

a) A senha possui cinco dígitos;
b) O número está entre 9.000 e 10.000; 
c) O algarismo da dezena de milhar é nulo; 
d) O algarismo da unidade de milhar antecede uma dezena; 
e) O algarismo da centena antecede a meia dezena; 
f) O algarismo da dezena é o dobro do algarismo da centena; 
g) O algarismo da unidade equivale à meia dezena; 
h) Represente numericamente e por extenso o número da senha de 

Fabiana.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF06MA04

(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).
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Observe a imagem e descubra o valor dos algoritmos correspondente às figuras:
 

a) Tênis:
________________________________________________________________
b) Menino: 
________________________________________________________________
c) Hambúrguer: 
________________________________________________________________
d) Resolva a equação da última imagem. 
________________________________________________________________
e) O resultado da equação é par ou ímpar? 
________________________________________________________________

Fabiana nasceu quando sua mãe tinha 25 anos. Eduardo falou que tinha dois 
anos a mais que Fabiana. Fabiana falou que tinha o dobro da idade de Leonardo. 
Leonardo falou que tinha 21 anos. Qual a idade da mãe de Fabiana?

Observe a explicação da professora Célia sobre números pares e impares: 
Queridos alunos, para determinarmos se um número é par ou ímpar, podemos utilizar 
o algoritmo da divisão, em que o número deve ser divisível por 2. Caso a divisão tenha 
resto, o número é ímpar. Com base na explicação da professora Célia, responda: 

a) Partindo do número 10, determine todos os 10 números consecutivos 
que são pares e os 10 números consecutivos que são impares.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
  b) Dos números do conjunto {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30}, quais 

são pares e quais são impares? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
c) No conjunto acima, existe algum número primo? Se houver, qual seria?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Marcos comprou um livro com 168 folhas, com páginas numeradas de 1 a 336, 
em ordem crescente. Mateus arrancou aleatoriamente 25 folhas do livro e somou 
todos os 50 números escritos nestas folhas. É possível que essa soma seja 2198?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Hoje, na escola a professora de matemática de Mateus ensinou como saber se 
um número natural é par ou ímpar, assim Mateus chegou muito empolgado da escola 
e contou para sua mãe que a professora ensinou um algoritmo: dividir o número 
por 2 e olhar o resto da divisão. Porém Mateus esqueceu alguns detalhes. Ajude-o a 
lembrar-se copiando as frases a seguir no caderno e completando-as com as palavras 
mais adequadas. Como saber se um número é par:

1º Divida o número por 2. 
2º O____________ da divisão por 2 é igual a ______________? 
3º Se for, o número é ___________. 
4º Se não, o número é __________.

Com base na sequência dos 4 passos que você ajudou Mateus a se lembrar, crie 
no seu caderno um fluxograma “esquema” que represente se um número é par ou 
ímpar.
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Claudio está ajudando o irmão com a tarefa de matemática e observou a anotação 
a seguir:

a) (8): 1, 2, 4, 8 
b) (11): 1,11
c) (10): 1, 2, 5, 10
d) (9): 1, 3, 9
e) (19): 1, 19

Os números 8, 10 e 9 são compostos e 11 e 19 são primos.

Observando a sequência acima estabeleça critérios para classificar um número 
em primo ou composto e classifique os seguintes números 2,15, 23, 27 e 29.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Heitor lembra que a senha do seu cartão de crédito é o produto do menor 
número primo de dois algarismos pelo menor número primo de três algarismos. Qual 
é a senha do cartão de crédito de Heitor?

a) (   ) 1221
b) (   ) 1144
c) (   ) 1111
d) (   ) 1231

Para desenvolver um projeto na escola o professor do 3º ano dividirá 
os 36 alunos em grupos contendo 4, 5 ou 6 integrantes, de modo que 
nenhum deles fique sem grupo. Nessas condições, como o professor 
deverá organizar a turma para que todos os grupos tenham o mesmo 
número de alunos?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2.5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF06MA05

(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 estabelecer, por meio de investigações, 
critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000.
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Para a festa de aniversário de 15 anos da Isadora foram convidadas três famílias 
(Nemésio, Carvalho e Santos). Para termos uma melhor organização sabemos que: 
A família Carvalho virá com 24 convidados. A família Santos trará 60 convidados e a 
família Nemésio terá 108 convidados. A organização da festa precisa acomodar os 
convidados de forma que em cada mesa haja somente convidados de uma mesma 
família e que todas as mesas da festa fiquem com exatamente a mesma quantidade 
de convidados.

a) Quantas cadeiras poderão ser colocadas em cada mesa para que a festa ocorra 
conforme essa determinação? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) E se da família Santos fossem convidadas 23 pessoas ao invés de 24?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Ana e Célia combinaram de fazer as atividades físicas do mês de janeiro juntas. 
Para Orientar a Programação usaram um calendário.

Veja a programação e despois responda as perguntas.

Nos cinco primeiros múltiplos de 2, farão caminhada.
Nos múltiplos de 7, andarão de bicicleta
Nos divisores de 27, farão corrida em volta da represa.

a) Em que dia do mês elas farão caminhada?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Em que dia do mês elas irão pedalar?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
c) Em que dia do mês elas farão atividade físicas juntas?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Sabendo que um número natural é primo quando ele apresenta apenas dois 
divisores positivos e distintos, ou seja, quando ele é divisível apenas por 1 e por ele 
mesmo, observe o quadro ao lado e pinte os algoritmos que são primos.

 

Todo número maior que 1, que não é um número primo é um número composto. 
Então, podemos definir que um número composto é aquele que tem mais de dois 
divisores. Sabendo disso, determine os divisores de: 

a) 360
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) 148 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
c) 140 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
d) 90
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Ana trabalha em uma biblioteca e precisa organizar 60 livros novos em uma 
estante.

Quantas prateleiras serão necessárias para distribuí-los igualmente em cada 
prateleira?

(Pense em todas as possiblidades de distribuição de respostas para essa situação). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Em certo país as eleições para prefeitos ocorrem a cada quatro anos, e para 
senador, a cada oito anos. Em 2016, essas eleições coincidiram. Determine os anos 
das quatro próximas vezes em que elas voltarão a coincidir?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Um professor de Matemática comprou os seguintes materiais: 140 réguas, 100 
compasso 148 transferidor e dividiu esse material em pacotinhos, cada um deles 
contendo um só tipo de material, porém todos com o mesmo número de itens e na 
maior quantidade possível. Sabendo-se que todos os itens foram utilizados, então o 
número total de pacotinhos feitos foi?

a) (   ) 74.
b) (   ) 88.
c) (   ) 97.
d) (   ) 102.

2.6 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF06MA06

(EF06MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de 
múltiplo e de divisor.
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Roberto foi ao médico, que receitou a ele os seguintes medicamentos:

 
Sabendo que Roberto tomou ontem, às 19 horas, esses dois medicamentos, 

calcule os itens a seguir:

a) Depois de quanto tempo (intervalo mínimo possível) ele vai tomar os dois 
remédios juntos?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) A que horas ele vai tomar os dois remédios simultaneamente?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

João têm três cordas de nyilon com espessura e comprimentos diferentes, sendo 
elas, 4 mm, 6 mm e 8 mm de diâmetro, medindo 24m, 60m e 108m respectivamente, 
essas cordas devem ser cortadas em tamanhos iguais pois serão preparadas em 
bobinas para transporte, e essas bobinas devem comportar obrigatoriamente cordas 
com o mesmo comprimento e de uma mesma espessura. Qual deve ser o tamanho 
final destas cordas, de forma que seja necessário o menor número possível de bobinas?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Heitor trabalha como repositor em um supermercado e pretende organizar de 
100 a 150 caixas de sabão em pó, de três marcas distintas, na prateleira de produtos 
de limpeza, agrupando-os de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20, mas sempre 
restando uma caixa de sabão em pó. Quantas caixas de sabão em pó Heitor têm para 
organizar? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Um fazendeiro possui 3 bombas d’agua que ligam automaticamente 
em sua fazenda para abastecer 3 caixas de água diferentes. A partir dessa 
informação elabore uma atividade que aborde o conceito de mínimo 
múltiplo comum.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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A associação acolhedora Dona Izabel recebeu 15 garrafas de leite de dois litros, 
e pretende distribuir ½ garrafa de leite para cada família. Quantas famílias ela poderá 
atender com essa doação?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Cinco amigos foram pescar no Rio Arinos: Pedro, Junior, Caio, Leo e Carlos. Do 
total de peixes, Pedro pegou 1/5, Junior pegou 2/15, Caio pegou 2/5, Leo pegou 2/10 
e Carlos pegou 1/15.

a) Qual deles pegou mais peixes e qual pegou menos?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Dois deles pegaram a mesma quantidade. Quem são eles?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Ordene essas frações em ordem crescente.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

A professora Claudia gastou 1/7 do seu salário na farmácia e 2/7 no 
mercado. 

a) Qual é a fração que representa o gasto da professora Claudia?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
b) Qual das compras foi mais cara na farmácia ou no mercado?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
c) Qual é a fração que representa a parte do dinheiro que sobrou?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2.7 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF06MA07

(EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às 
ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações 
equivalentes.
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Hoje têm piquenique na escola. Marina fez um bolo de chocolate e usou ¾ de 
uma dúzia de ovos e Ana fez um bolo de cenoura e usou 3/6 de uma dúzia de ovos.

a) Qual delas gastou mais ovos para fazer o bolo?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Quantos ovos cada uma gastou?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

João e Pedro pediram duas pizzas médias. Ao recebê-las, perceberam que a pizza 
de João estava dividida em 8 partes e que a de Pedro estava dividida em 6 partes. João 
comeu 5 pedaços de sua pizza, enquanto Pedro comeu 4. Sabendo que as pizzas são 
do mesmo tamanho, qual dos dois amigos comeu mais?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

A professora do 6º ano de matemática elaborou duas opções diferentes de 
prova: uma com 20 questões e outra com 40 questões, as duas valendo 100 pontos 
e cada questão com o mesmo valor. O aluno poderia escolher uma das opções para 
fazer. Felipe escolheu a prova com 20 questões e teve 15 acertos, e sua nota foi 75. 
Seu colega Leandro escolheu a prova com 40 questões e sua nota também foi 75.

a) Quantas questões Leandro acertou para sua nota ser equivalente a nota de 
Felipe?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Qual fração representa as questões acertadas por Felipe? E por Leandro? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Encontre a fração irredutível de cada fração do item anterior.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Maria comprou dois potes de sorvete, um de chocolate e outro de 
morango. Carlos tomou 1/4 do sorvete de chocolate Paulo tomou 2/8 do 
sorvete de morango. Podemos afirmar que:

a) (   ) Carlos tomou menos sorvete que Paulo.
b) (   ) Os dois tomaram mais da metade do pote.
c) (   ) Paulo tomou menos sorvete que Carlos.
d) (   ) Os dois tomaram a mesma quantidade de sorvete.
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Rafael é construtor e está construindo um muro. Já construiu 2/5 do muro. 
Represente em forma decimal a parte que foi construída e a parte que falta construir.

Paulo e Caio estavam brincando com um jogo de cartas de números racionais. 
Cada um deve escolher uma carta, e ganha pontos a carta que possui o maior número. 
Paulo pegou a carta que continha a fração 4/9, enquanto Caio tirou a carta 0,45. Quem 
ganhou esta partida?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dona Claudia é mãe do Pedro, aluno do 4º ano, vai confeccionar máscaras para 
os 30 alunos da turma, se protegerem do coronavirus. Eles compraram um 
metro de tecido e ela já fez 12 máscaras utilizando 0,6 metros.

a) Circule qual destas frações representa a parte de tecido que ela usou?

6/10                   1/6                        6/1                        6/100

b) Se com 0,6 metros ela fez 12 máscaras. Quantas máscaras ela fará com 
1 metro de tecido?

__________________________________________________________
c) As máscaras serão suficientes para toda a turma ou terão que comprar 

mais tecido? Se sim, qual a quantidade?
__________________________________________________________
d)Como representamos a quantidade de tecido que falta comprar com 

fração e número decimal?
__________________________________________________________

2.8 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF06MA08

(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.
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No tanque do carro do papai cabem 70 litros de gasolina. Nas férias fomos passar 
o natal na casa da vovó, em Rondonópolis. Quando papai parou para abastecer o 
marcador indicava que ainda restava 1/4 de combustível no tanque. 

 
Responda:

a) Represente em fração e número decimal a quantidade de gasolina que falta 
para completar o tanque? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Quantos litros de gasolina são necessários para completar o tanque?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c)  Se o litro da gasolina custa R$ 4,30, quanto papai pagará para completar o 

tanque?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Você sabia que quando uma águia abre suas asas à medida de uma ponta até a 
outra ponta dessas asas pode atingir aproximadamente 210 cm. Essa distância de uma 
ponta à outra de suas asas se chama envergadura. Observe a envergadura de algumas 
aves:

Pelicano: 27/10 m                                                 Gavião -de -penacho: 14/10 m

Águia: 21/10 m                                                      Urubu- rei: 180/100 m

a) Escreva em metros, a envergadura de cada ave utilizando números 
decimais.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
b) Entre as aves citadas, qual tem a maior envergadura? E a menor 

envergadura?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Transforme as frações abaixo em números decimais e em seguida represente 
cada número decimal na reta numérica abaixo.

a) 3/6        
b) 9/2
c) 75/30
d) 6/4

No dia das mães Ana recebeu uma geladeira de presentes dos filhos, sabendo 
que o valor da geladeira foi R$3.501,00 e que cada filho vai arcar com um terço do 
valor. Responda:

a) Quantos filhos deram a geladeira para Ana?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Qual foi o valor que cada filho vai pagar?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Sabendo que a compra foi realizada em seis parcelas iguais, qual é a o valor 

que cada filho vai ter que pagar por mês?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
d) Qual é a fração que representa o valor mensal que cada filho terá que pagar?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Mateus costuma guardar parte de todo dinheiro que ele recebe, seja de mesada, 
ou presente dos parentes e com esse habito ele conseguiu poupar 180,00. Ele gastou 
1/6 para comprar um carregador de celular. Quantos reais restaram depois dessa 
compra?

 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

Em um concurso de desenho 32 pessoas fizeram a inscrição. ¼ dos desenhos 
foram classificados para a etapa final. Quantas pessoas se classificaram para a final?

 

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Ana trabalha como recepcionista em hotel, no período noturno, 
durante o dia após descansar um pouco ela estuda para concursos, 
pois quer ter um emprego melhor e que lhe de estabilidade. No último 
domingo  Ana fez o concurso dos correios para trabalhar como atendente, 
ela acertou 2/3 das 60 questões da prova. Quantas questões ela acertou?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

2.9 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF06MA09

(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.
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O grupo do pedal de Barra do Bugres vai participar de uma prova de ciclismo 
de 60 km em Lucas do Rio Verde. Após percorrer 1/2 da rota tem uma subida que é a 
parte mais pesada do percurso. A quantos metros do início está o trecho difícil?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

A professora de Educação Física fez uma pesquisa para saber que esporte era o 
preferido dos alunos. Depois que ela tabulou os dados concluiu que 2/5 dos alunos 
preferem vôlei, e 3/5 futebol. Sabendo foram entrevistados 250 alunos, responda:

a) Quantos alunos preferem vôlei?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Quantos preferem futebol? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 João têm 3 filhos, Mateus, Heitor e Isadora, sendo as idades 8 anos, 4 anos e 
2 anos respectivamente. Seu João comprou uma barra de chocolate dividida em 30 
pedacinhos como ilustrada na figura, e vai dividi-la entre seus filhos. Ajude João dividir 
essa barra de chocolate para seus filhos de maneira que o filho mais velho receba ½ e 
a filha mais nova receba 1/6. 

a) Qual é a fração que representa a quantidade de chocolate que 
Heitor recebeu?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Quantos pedacinhos de chocolates Mateus, Heitor e Isadora 

receberam cada?
__________________________________________________________
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O caminhão de Francisco possui dois tanques de combustível, sendo a capacidade 
de cada tanque de 300 litros de diesel. Sabendo que o marcador de combustível 
está dividido em 6 partes. Elabore uma atividade envolvendo frações utilizando essa 
informação.
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Hoje teve prova de Português. Ela era composta por duas partes, a primeira parte 
com 20 questões e a segunda parte uma redação. Joana gastou 2/3 de hora para fazer 
a primeira parte da prova e ¼ de hora para escrever a redação. Marcia gastou ¾ de 
hora para fazer a primeira parte e 1/6 de hora para a segunda parte. 

a) Quem gastou mais tempo para fazer a primeira parte da prova? Que fração da 
hora representa? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Quem gastou mais tempo para fazer a redação? Que fração da hora representa?
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
c) Quem demorou mais para fazer a prova toda?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Fabiano recebeu seu salário mensal e teve os seguintes gastos: a metade do 
salário gastou com água, luz, telefone e alimentação, 1/5 do salário na farmácia e 2/10 
do salário no conserto do carro.

a) Que fração representa a quantia gasta por Fabiano?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
b) Que fração representa quantia do salário que sobrou para Fabiano?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2.10 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF06MA10

(EF06MA10) Resolver e elaborar problemas que envolvam adição 
ou subtração com números racionais positivos na representação 
fracionária.
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O professor de Educação física fez uma pesquisa com os 36 alunos do 6º ano 
sobre o esporte preferido de cada um.

Observe os dados coletados e organizados na tabela abaixo.

a) Qual é o esporte preferido da turma? E qual é o menos preferido?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Qual é a diferença entre o esporte preferido e o menos preferido?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Qual fração representa a soma dos três esportes preferidos?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
d) Dos 36 alunos, teve alguns que responderam que não gostam de praticar 

esportes. Que fração representa esses alunos e quantos alunos são?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Um motorista de caminhão saiu de Cuiabá em direção Dourados, Mato Grosso 
do Sul. No primeiro dia, percorreu ½ da distância que separa as duas cidades e, no 
segundo dia, 1/3 da distância. Agora, responda:

a) Qual é a fração que representa a distância percorrida após os dois dias 
de viagem?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
b) Qual é a fração que representa a distância que falta para chegar à 

Dourados?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
c) Sabendo que a distância que falta para chegar é de 155 quilômetros, 

qual é a distância entre Cuiabá e Dourados?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Um fazendeiro planta 3/5 de sua fazenda com soja, 2/7 com milho e o restante 
com algodão. 

a) Qual é a fração que representa a plantação de soja e milho?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Qual a fração representa a plantação de algodão?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) O que ele planta mais, soja ou milho? Que fração representa essa diferença?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Nas eleições para prefeito de uma cidade, o candidato A obteve 2/5 dos votos e 
o candidato B 2/6. Houve ainda 1/10 de votos brancos e nulos. 

a) Qual fração representa os eleitores que votaram nessa eleição?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Qual fração representa o número de eleitores que deixaram de votar?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Na padaria do Manuel, um freguês comprou ½ de um bolo. Outro comprou 2/5. 
O terceiro, que levou o restante, pagou R$ 5,00. 

a) Que fração representa a parte do bolo que os dois primeiros fregueses 
compraram?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Que fração representa a parte do bolo que o terceiro freguês levou? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Quanto custava o bolo todo?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Miguel trabalha como garçom em um restaurante e recebe um salário base de 
R$ 1560,00 mais as gorjetas, neste mês ele conseguiu juntar R$ 798,50 de gorjeta. 
Após pagar as contas de água, luz e mercado sobrou para Miguel R$ 1030,27. Qual foi 
o valor das contas do mês? 

Camila quer ir visitar sua prima que mora em outro estado, mas para isso ela 
quer ter uma ideia de quanto dinheiro vai precisar. Então calculou os gastos com o 
translado conforme a tabela abaixo:

a) Conforme a tabela montada por Camila quanto ela vai gastar de 
translado?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Camila convidou uma amiga para ir junto, assim iriam rachar a 

despesa com o combustível. Quanto Camila vai economizar? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
c) A amiga aceitou o convite e resolveu ajudar Camila com o pedágio 

também, qual será a real despesa de Camila com a viagem?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

___

2.11 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF06MA11

(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.
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Seu Francisco vende batata na feira do produtor da cidade onde mora. Calcule 
quantos quilos de batatas seu Francisco vendeu de segunda a sexta-feira na semana 
passada.

• Segunda-feira: 25,350 kg.
• Terça-feira: foram 9 kg a mais que na segunda-feira.
• Quarta-feira: 2,55 kg a menos que na terça-feira.
• Quinta-feira: 35,6 kg.
• Sexta-feira: foram 7,5 kg a mais que a soma de segunda e terça-feira.

Observe a imagem e assinale a alternativa correta.
 

a) Com o valor de 70 reais será possível colocar mais de 30 litros de etanol.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Neste preço, com 70 reais não será possível colocar mais de 20 

litros de etanol. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
c) Se colocar 25 litros de etanol o valor a ser pago será 

aproximadamente R$ 75,00.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
d) Para saber quantos litros de etanol vai dar com 70 reais basta 

multiplicar o valor do litro por 10. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Em um supermercado, cada garrafa com 0,5 litros der água custa R$ 1,77. Ana 
comprou  20 dessas garrafas de água. 

a) Quantos reais ela gastou nessa compra?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Para pagar essas garrafas de água Ana usou uma cédula de R$ 50,00. Quantos 

reais ela recebeu de troco?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

A professora pediu que a turma calculasse a área da figura abaixo. Lucas lembrou 
que a medida da área de um quadrado é lado vezes lado, ou seja, l². 

O resultado que Lucas tem que encontrar é: 

a) (   ) 2,55 m2
b) (   ) 3,0 m2
c) (   ) 6,0 m2
d) (   ) 2,25 m2

Observe o encarte de uma loja de utilidades, elabore uma situação problema 
que envolva no mínimo dois tipos de operações diferentes com números decimais e 
em seguida escolha um colega para resolver a situação problema que você 
criou. 
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Complete as frases: 

a) Você foi ao banco sacar dinheiro para comprar um notebook, que custa R$ 
2.050,00. Só que chegando lá viu a mensagem no caixa, que o mesmo só teria notas 
de R$ 100,00. Então você calculou e viu que precisaria sacar R$_______ em notas de 
R$ 100,00, que equivale a _______ notas que é o mesmo que ___ . 10-----. 

b) Você foi ao banco sacar um dinheiro para comprar uma bicicleta nova, que 
custa R$ 999,00. Só que chegando lá viu a mensagem no caixa, que o mesmo só teria 
notas de R$ 10,00. Então você calculou e viu que precisaria sacar R$_______ em notas 
que equivale a _______ notas de R$ 10,00, que é o mesmo que 10-----.

Carlos foi ao supermercado e colocou no carrinho os seguintes produtos: 2 
pacotes de arroz, 3 latas de leite ninho e 3 ovos de páscoa. Aproxime o valor de cada 
produto para a dezena mais próxima e em seguida responda qual o valor aproximado 
da compra arredondando para a centena mais próxima.

2.12 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF06MA12

(EF06MA12) Fazer estimativas de quantidades e aproximar números 
para múltiplos da potência de 10 mais próxima.
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A lei é de 2010, mas até hoje a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
não foi definitivamente implantada no Brasil. Embora todos os prazos tenham sido 
cumpridos, uma simples pesquisa, realizada pela Revista da Lata, mostra que as 
prefeituras das maiores cidades brasileiras ainda têm muito o que melhorar quando o 
assunto é reciclagem e destinação correta dos resíduos sólidos... Desde 2010, houve 
um aumento de 138% na abrangência nacional da coleta seletiva, segundo o estudo 
Ciclosoft 2016, realizado pelo Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre). 
Somente 1.055 cidades brasileiras realizam de alguma forma a coleta seletiva, o que, 
no final das contas, representa apenas 18% do total de municípios do país. 

CUIABÁ (MT)

3% dos resíduos coletados são reciclados*

Volume médio recolhido por Coleta Seletiva em 2016: 175 ton./mês*

População atendida pela coleta seletiva: 13%**

*Fonte: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Cuiabá (2015).
**Nota da Prefeitura de Cuiabá; cálculo Abralatas.

Segundo a reportagem escrita acima apenas 1055 cidades realizam de 
alguma forma a coleta seletiva, esse número arredondado na unidade de 
milhar e escrito em potência de 10 é:

a) (   ) 1055x102
b) (   ) 10x103
c) (   ) 103
d) (   ) 13
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Ainda com relação à reportagem da situação problema 3, foram coletados em 
Cuiabá em 2016, 175 ton./mês de resíduos. Então em um ano a quantidade de kg de 
resíduos coletados é aproximadamente: 

a) (   ) 175x103
b) (   ) 2x106
c) (   ) 3x106
d) (   ) 175x106

Observe a imagem com o número estimado de habitantes dos estados da Região 
Sul do Brasil e faça o que se pede. 

 

a) Arredonde o número correspondente à população de cada estado para a 
unidade de milhão mais próxima.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

b) Some os valores arredondados da população dos estados da região sul e 
compare com o valor exato que aparece na imagem. Você acha que o valor 
aproximado ficou coerente com o valor real? Justifique. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

c) Pesquise, em livros ou na internet, a população do estado onde você 
mora. Arredonde o número de habitantes desse estado unidade de milhão 
mais próxima.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Em uma pesquisa feita pela empresa Euroamericas no período de março de 2018 
a março de 2019, foi identificado que o clube brasileiro Flamengo é o que mais vendeu 
camisetas no Brasil e o terceiro na América latina, ficando a baixo do Boca Juniors da 
Argentina, segundo colocado do continente, e do Chivas (México) que lidera o ranking 
com 2,6 milhões de venda. Com essa pesquisa identificou-se que o Flamengo chegou 
a vender cerca de 2,4 milhões de camisetas nesse período como indicado na imagem.

Complete a tabela:

 

Ana foi ao supermercado para comprar os produtos que estavam faltando em 
sua despensa. Ela tinha um orçamento de no máximo duzentos reais para adquirir os 
produtos. Para não ter que retirar nenhum produto na hora que estivesse no caixa ela 
foi fazendo arredondamento de cada produto para a dezena mais próxima. Complete 
a tabela. 

Faltou ou sobrou dinheiro?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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GRANDE LIQUIDAÇÃO

Marta e Inês encontraram uma loja com promoção de 10% em todas mercadorias. 
Se uma blusa custa R$ 50,00, quanto passará a custar?

a) (   ) 32,00   b) (   ) 45,00        
c) (   ) 25,00   d) (   ) 48,00

Considerando os números de candidatos inscritos e aprovados para os cursos 
de matemática e Português em uma determinada faculdade, responda as questões a 
seguir:

a) Qual foi a porcentagem de reprovados no curso de Português em 
relação ao total de inscritos?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Elabore e resolva 2 problemas envolvendo porcentagem com base 

nos dados da tabela.
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2.13 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF06MA13

(EF06MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, 
com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de 
três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em 
contextos de educação financeira, entre outros.



57

Duas amigas resolveram sair juntas e foram a uma pizzaria, pediram uma pizza 
que estava dividida em oito pedaços. O valor da pizza era de R$40,00, uma comeu 
5 pedaços e a outra comeu 3 pedaços, ainda tomaram 3 refrigerantes no valor de 
R$4,50 cada um. 

Determine: 
                                                                                                                            
a) Qual a porcentagem de pizza que comeram cada uma?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Quanto gastou cada uma com a pizza? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Quantos gastaram com os refrigerantes? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 
Mara foi a uma papelaria comprar alguns materiais. Chegando lá havia um cartaz 

com o seguinte anúncio:
 “Na compra à vista, o cliente recebe um desconto de 20 % e na compra a prazo 

terá um acréscimo de 5%”. 
Se Mara gastou R$ 300,00 na compra de materiais, responda:

a) Se Mara pagar à vista qual será o valor do desconto e qual o valor 
total pago por Mara?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Se ela optar pela compra a prazo, quanto irá pagar pelos materiais?
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
c) Qual a diferença entre o valor pago à vista e o valor pago a prazo?
_______________________________________________________
_______________________________________________________



58

Duas lojas de sapatos vendem um mesmo modelo de tênis e também da mesma 
marca e apresentam para o consumidor promoções segundo as informações nas 
tabelas 1 e 2 abaixo.

 
GRANDE PROMOÇÃO DE TÊNIS.
                             
Tabela 1 –” Promoção de tênis”

Tabela 2 –” Promoção de tênis”
 

Observe o gráfico abaixo que representa a porcentagem de notas de matemática 
obtidas em uma turma do 6º ano com 40 alunos. 

 

a) Agora, com base nos dados do gráfico, elabore 2 problemas para 
seu colega resolver.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Supondo que a nota média para aprovação seja acima de 6,5, 

quantos alunos estariam abaixo da média?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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No sítio de Mateus podemos encontrar alguns animais. São 3 cavalos, 15 galinhas, 
1 galo, 4 porcos e 4 gansos. Sabendo que cada cavalo come em média 1 kg de milho 
por dia, uma galinha, um galo ou um ganso come em média kg de milho por dia e que 
um porco come em média 1,5 kg de milho por dia. Responda:

a) Quantos kg de milho Mateus gasta por dia e por mês com seus animais?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Qual é a porcentagem do gasto com milho para cada animal e para cada 

espécie em relação a um dia?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Sabendo que o custo de um saco de milho de 50 kg custa R$ 35,00. Qual é o 

valor gasto em reais com cada espécie em um mês?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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CAPÍTULO 3 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DA UNIDADE TEMÁTICA – 
ÁLGEBRA

Profa. SINELZA GONZAGA DE MELO AZEVEDO
sinelzaazevedo@gmail.com

No 6º ano, a unidade temática de álgebra propõe o desenvolvimento de 
capacidades que compõem o pensamento algébrico, por meio de propriedades da 
igualdade as quais são: propriedade aditiva das igualdades e propriedade multiplicativa 
das igualdades.

Um dos objetivos desta habilidade é levar o estudante a utilizar o sinal de igual 
(=) para representar a igualdade entre duas expressões com representações distintas.

Outra proposição são as resoluções de 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.

Para o 6º Ano, a BNCC apresenta duas habilidades, (aprendizagens essenciais) 
em relação à Unidade temática álgebra, que os alunos deverão adquirir, as quais 
apresentamos no quadro a seguir:

Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos, a seguir as duas 
sequências didáticas das duas habilidades da unidade temática de álgebra para o 6º 
ano do Ensino Fundamental.
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Na feira municipal, uma banca de doces, produzidos por agricultores da região 
utiliza uma balança de dois pratos para indica a quantidade de produto que o 
consumidor está comprando. A comerciante colocou potes de doce, todos do mesmo 
formato e com a mesma quantidade, em uma balança que está em equilíbrio, como 
mostrado na imagem. Análise a imagem e marque a alternativa correta:

 

a) (   ) Cada pote de doce tem 2 kg.

b) (   ) Se ela retirar o pesinho de 3 kg do prato da direita a balança permanecerá 
em equilíbrio.

c) (   ) Se a comerciante retirar um pesinho de 2 kg do prato da direita e 2 kg da 
esquerda, a balança voltará a ficar em equilíbrio.

d) (   ) Se a comerciante retirar um pesinho de 2 kg do prato da direita e 
pote de doce da esquerda, a balança voltará a ficar em equilíbrio.

3.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - 
EF06MA14

(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.
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A soma das idades de duas pessoas é 66 anos. Uma das pessoas tem o dobro da 
idade da outra. Quais são as idades das duas pessoas?

a) (   ) 20 e 46              
b) (   ) 21 e 45            
c) (   ) 22 e 44          
d) (   ) 16 e 50 

 A titia Julia abriu um cofrinho de moedas que juntou para seus sobrinhos Aldria, 
Alice, Eduardo, Davi e Fernando. A titia contou R$ 125,00. Considerando que cada 
sobrinho receberá a mesma quantia, quantos reais ela deve separar para as meninas 
e para os meninos?

a) (   ) R$ 45,00 para as meninas e R$ 80,00 para os meninos.
b) (   ) R$ 50,00 para as meninas e R$ 75,00 para os meninos.
c) (   ) R$ 35,00 para as meninas e R$ 90,00 para os meninos.
d) (   ) R$ 15,00 para as meninas e R$ 110,00 para os
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Duas primas entraram num consórcio dividindo a mesma cota. Marielma paga 
uma parte e Nathyla paga o quádruplo de Marielma. Neste mês elas irão  receber R$ 
20.000,00 de lucro. Esse lucro será dividido de acordo o valor pago por elas. Marielma 
e Nathyla receberão respectivamente a quantia de:

a) (   ) R$ 10.000,00 e R$ 10.000,00
b) (   ) R$ 7.000,00 e R$ 13.000,00
c) (   ) R$ 6.000,00 e R$ 14.000,00
d) (   ) R$ 4.000,00 e R$ 16.000,00

Uma bibilioteca receberá uma doação de 280 livros e vai repartí-los para duas 
turmas da escola, os alunos de 6º ano A e os alunos do 7º ano B. A professora irá 
organizar esta partilha da seguinte  maneira:

A turma do 7º ano B ficará com a terça parte da quantidade de alunos da turma 
do 6º ano A. 

Com base nessa informação determine:

a) Quantos livros receberá a turma do 7º ano B?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) E quantos livros receberá a turma do 6º ano A?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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João e Joaquim estão participando de uma campanha ecológica que troca 
garrafas pets por figurinhas. João juntou 30 garrafas e Joaquim juntou 90. Trocaram 
todas as suas garrafas por 360 figurinhas.

Determine:

a) Como podem dividir as figurinhas? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Quantas figurinhas cada um receberão?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 
Num jogo de bolinhas de gude, Lauan ganhou 24 bolinhas jogando com Vitor e 

Wellington. Lauan ganhou de Wellington o dobro do número de bolinhas que ganhou 
de Vitor.

Neste jogo, quantas bolinhas Lauan ganhou de Wellington?

a) (   ) 13 bolinhas
b) (   ) 14 bolinhas
c) (   ) 15 bolinhas
d) (   ) 16 bolinhas
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Com base no exemplo exposto na imagem, verifique qual relação foi utilizado na 
resolução desta equação. 

a) Aditiva
b) Multiplicativa

A professora Marta vai distribuir 144 lápis para seus alunos. Ela decidiu fazer dois 
tipos de ponteiras: flores para as meninas e foguetes para os meninos. Sabendo que o 
número de meninas é o triplo do número de meninos.

    Determine:
a) Quantas flores a professora Marta fez?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) E quantos foguetes ela fez?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - 
EF06MA15

(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.
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Na lista de materiais escolares do 6º ano, a quantidade do item “caneta de tinta 
azul” é o dobro da quantidade do item “caneta de tinta vermelha”. Depois de receber 
todos os materiais, a professora Joana guardou 90 canetas. Marque a alternativa 
abaixo que corresponde à quantidade de canetas azuis e a quantidade de canetas 
vermelhas guardadas pela professora.

a) (   ) 20 canetas vermelhas e 70 canetas azuis.
b) (   ) 40 canetas vermelhas e 50 canetas azuis.
c) (   ) 30 canetas vermelhas e 60 canetas azuis.
d) (   ) 10 canetas vermelhas e 80 canetas azuis.

Ricardo tem o triplo de figurinhas que seu irmão, e juntos eles têm 80 figurinhas.  
Quantas figurinhas têm o irmão de Ricardo?

a) (   ) 15
b) (   ) 20
c) (   ) 30
d) (   ) 40

Daniel e Eduarda guardam moedas em um mesmo cofrinho. Daniel sempre 
guarda o dobro da quantia que Eduarda. Hoje contaram as moedas e 
descobriram que há 78 reais no cofre. Que quantia cada um guardou no 
cofre para conseguirem juntar 78 reais?         

a) (   ) Daniel guardou R$ 22,00 e Eduarda R$ 56,00
b) (   ) Daniel guardou R$ 32,00 e Eduarda R$ 46,00
c) (   ) Daniel guardou R$ 42,00 e Eduarda R$ 36,00
d) (   ) Daniel guardou R$ 52,00 e Eduarda R$ 26,00.
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Yasmin foi a uma livraria e comprou um livro e um caderno. Sabendo que o livro 
custou o triplo do preço do caderno, e que o valor da compra foi de R$ 48,00. 

Determine:

a) Quanto custou o livro?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
b) Quanto custou o caderno?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

André, Vitor e Carlos têm juntos 240 figurinhas. Vitor tem o dobro de figurinhas 
de André e Carlos tem o triplo de André. É correto afirmar que:

a) (   ) André tem 80, Vitor têm 40 e Carlos têm 120.
b) (   ) André tem 90, Vitor têm 30 e Carlos têm 120.
c) (   ) André tem 40, Vitor têm 90 e Carlos têm 110.
d) (   ) André tem 40, Vitor têm 80 e Carlos têm 120.
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CAPÍTULO 4 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS - UNIDADE TEMÁTICA – 
GEOMETRIA

Profa. MICHELENE RUFINO AMALIO ARAÚJO DE BRITTO
michelene.educacao@gmail.com 

No 6º Ano, a unidade temática de geometria sugere explorar os conceitos que 
envolvem a geometria plana e espacial, dando ênfase ao reconhecimento, em um 
conjunto de sólidos geométricos, aqueles que são prismas e pirâmides para, em 
seguida, analisar os elementos que os compõem (faces, arestas e vértices); polígonos 
e sua classificação quanto à medida dos seus lados e seus ângulos; redução e 
ampliação de figuras planas em malha quadriculada; Construção de retas paralelas e 
perpendiculares fazendo uso de réguas, esquadro e softwares. Para o 6º Ano, a BNCC 
apresenta oito habilidades, (aprendizagens essenciais) em relação à unidade Temática 
geometria que os alunos deverão adquirir, as quais apresentamos no quadro, a seguir:

Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos a seguir as oito 
sequências didáticas das seis habilidades da unidade temática de geometria para o 6º 
ano do Ensino Fundamental.
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Observe o plano cartesiano representado abaixo.
 

Considere que A e B são vértices de um triângulo isósceles. Qual deve ser o par 
ordenado do terceiro vértice do triângulo?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Professora Fabiana apresentou a seguinte imagem aos alunos do sexto ano:

 
O plano cartesiano apresentado pela professora Fabiana. Observando, 

assinale as opções corretas.
a) (  ) o plano cartesiano possui quatro quadrantes. 
b) (  ) o primeiro quadrante não possui indicação de par ordenado. 
c) (  ) o segundo quadrante possui par ordenado (-3, 1) 
d) (  ) o terceiro quadrante possui par ordenado (3, 2) 

4.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA - Habilidade - 
EF06MA16

(EF06MA16) Associar pares ordenados de números a pontos do plano 
cartesiano do 1º quadrante, em situações como a localização dos 
vértices de um polígono.
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Gustavo jogou dois dados ao mesmo tempo, por três vezes seguidas e obteve os 
seguintes pares A=(1, 4), B=(2, 5) e C= (3, 6), conforme imagem abaixo:

Ajude Gustavo a colocar os pares ordenados no plano cartesiano abaixo:

Gustavo continuou a jogar os dados e após quatros jogadas desenhou o resultado 
no primeiro quadrante do plano cartesiano. Observe o desenho de Gustavo:

Analisando a imagem, determine as sequências ordenadas que Gustavo 
obteve nas jogadas dos dados e que resultou na forma geométrica ao lado.
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Utilize os pares ordenados A= (5, 2), B= 7, 3), C= ( 3, 5) e D= (7, 9) no plano 
cartesiano de Gustavo e descubra o polígono que se forma.

 

Gustavo após várias jogadas dos dados construiu o seguinte desenho:
 

Agora é a sua vez de criar seus pares ordenados. Pegue dois dados, jogue-
os simultaneamente e cria seus próprios desenhos no plano cartesiano. Aproveite 
o momento para se divertir... e lembre-se, a diversão pode ser ainda melhor se 
compartilhada, convide alguém para jogar com você.

Observe a posição do cavalo (C2) e indique todas as casas que podem ser 
ocupadas pelo cavalo, caso Ana decida movimenta-lo.
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Observe as características e propriedades do poliedro abaixo e responda:

a) Que figura geométrica a imagem representa? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Quantas faces possui essa figura? 
________________________________________________________________
_______________________________________________________
c) Quantas arestas possui essa figura? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
d) Quantos vértices possui essa figura
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Sabendo que os prismas são classificados de acordo com o formato 
de suas bases, observe a imagem a baixo e classifique-as:

 
    a)         b)    c)          d)

4.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF06MA17

(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.
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A imagem abaixo é de um prisma reto heptagonal. Ao analisarmos podemos 
afirmar que o número de faces laterais, arestas e vértices desse prisma correspondem 
a: 

a) (   ) 7; 21; 14
b) (   ) 7; 12; 14
c)  (   ) 14; 21; 7
d)  (   ) 14; 7; 12

 

Mariana montou algumas caixas de presentes, as quais tinham as seguintes 
planificações:

Quais serão os sólidos geométricos que Mariana conseguirá com essas 
planificações? 

a) Prisma de base triangular e pirâmide.
b) Prisma de base pentagonal e pirâmide. 
c) Tronco de pirâmide e prisma.  
d) Prisma e tronco de pirâmide.

Observe os poliedros apresentados e sua classificação:
 

Após analisar a tabela com os poliedros, complete o quadro abaixo:
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 As ilustrações a seguir são planificações de poliedros. Identifique o número de:
    A    B

a) Lados do polígono da base de cada figura.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Arestas do prisma:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Vértice do prisma:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
d) É possível estabelecer uma relação entre o número de lados da base com o 

número de arestas dos primas?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 Ana fez a tarefa de matemática que era sobre planificações de poliedros, das 
planificações abaixo, qual não permite a construção de um poliedro?

a) (   ) Planificação E 
b) (   ) Planificação B
c) (   ) Planificações E e D 
d) (   ) Planificações A e C
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Ana comprou dois objetos decorativos para sua casa, um tem o formato de 
pirâmide e o outro de prisma. Observe as bases e as faces dos poliedros a seguir e 
identifique os polígonos que os compõem.

 
a) Qual é o polígono que compõe a base da pirâmide?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Qual é o polígono que compõe as bases do prisma?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Observe os ângulos de cada figura e depois classifique-as em polígono regular ou 
polígono não regular.

 

4.3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF06MA18

(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.
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Descreva as características de dois dos polígonos representados e depois 
classifique em regulares ou irregulares.

 

Maria colocou uma fileira de um mosaico para fazer um detalhe em uma 
das paredes de sua cozinha. Abaixo têm uma representação do modelo utilizado. 
Identifique os polígonos presente no mosaico.  

 
Observe a figura e responda às questões. 

a) Quais polígonos foram utilizados para construir essa figura?
______________________________________________________
b) Quantos triângulos há nessa figura? 
______________________________________________________
c) Quantos retângulos há nessa figura?
______________________________________________________
d) Quantos triângulos equiláteros, isósceles e escalenos há figura? 
______________________________________________________
e) Quantos são acutângulos e obtusângulos?
______________________________________________________
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Observe as figuras representadas no plano cartesiano abaixo e responda as 
questões:

a) Quais polígonos estão representados na figura?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Qual polígono é regular? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 
Ana está construindo um jogo para a aula de Matemática. Para a isso, desenhou 

alguns polígonos em:

 
Depois de observar lados e ângulos, responda: em quais cartões ela 

desenhou polígono regular? 

a) (   ) 1, 2, 5 e 7
b) (   ) 1, 2, 4, 5 e 7
c) (   ) 1, 2, 7 e 8
d) (   ) 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
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 No pátio da escola de Marquinhos tem um parque de diversões. Observe a figura 
de uma gangorra e classifique o triângulo quanto à medida dos lados.

 

a) (   ) Triângulo equilátero
b) (   ) Triângulo isósceles   
c) (   ) Triângulo escaleno

As imagens de uma árvore com uma igreja e um helicóptero formam juntas um 
triângulo escaleno.  

                

 
Assim, podemos afirmar que o ângulo destacado neste triângulo é:
a) (   ) Retângulo
b) (   ) Obtusângulo 
c) (   ) Acutângulo

4.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF06MA19

(EF06MA19) Identificar características dos triângulos e classificá-los em 
relação às medidas dos lados e dos ângulos. 
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Os triângulos são classificados considerando os seus lados ou seus ângulos. 
Assim, dois triângulos colocados lado a lado possuem as seguintes características: o 
primeiro possui três lados iguais e o segundo possui um ângulo de 90°. As classificações 
respectivamente corretas para esses triângulos são:

a) (   ) Escaleno e acutângulo
b) (   ) Equilátero e retângulo
c) (   ) Isósceles e retângulo
d) (   ) Equilátero e obtusângulo

Deseja-se cercar um terreno, onde será criada uma área de lazer com forma 
triangular. Para tanto, foi feito uma planta com as seguintes anotações:

 

Determine:
a) Quantos metros de cerca serão necessários para cercar este terreno?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Qual será o valor gasto para cercar o terreno se o metro de cerca custa R$ 

18,00? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Usando o instrumento adequado, meça os lados, anote os valores 
nos triângulos e classifique-os quanto aos lados. (As medidas dos lados 
podem variar de acordo com a impressão. Por essa razão não as marcamos 
nos triângulos)
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A figura abaixo está dividida em triângulos. Dos quais:
• Três são triângulos equiláteros com lado de 6 cm.
• Um é retângulo e seu lado oposto ao ângulo reto vale 10 cm e o adjacente vale 

8 cm. 
Marque na figura todos os lados e ângulos dos triângulos.
 

Leia com atenção as informações e monte a figura com todos os valores (ângulos 
e lados):

Um triângulo obtusângulo tem dois de seus ângulos valendo 35º cada. Seu lado 
maior vale 5 cm (que também é o lado de um triângulo equilátero) e os dois lados 
menores medem 3 cm. Um outro lado deste triângulo equilátero é o lado maior de um 
triângulo retângulo. O menor ângulo do triângulo retângulo vale 36,5º e o lado oposto 
a esse ângulo mede 3 cm. 

Observação: A posição dos triângulos pode variar. O importante é respeitar as 
informações do texto.
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Observe os grupos de quadriláteros e responda:

a) Em qual grupo cada quadrilátero tem dois pares de lados paralelos?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Em qual grupo cada quadrilátero tem apenas um par de lados paralelos?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) No grupo A cada polígono tem quantos pares de lados paralelos?
________________________________________________________________
__________________________________________________________
d) Como são chamados os quadriláteros com apenas um par de lados 

paralelos? E com dois pares de lados paralelos?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
e) Em qual dos grupos identificamos os paralelogramos? E os trapézios?
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

4.5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF06MA20

(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.
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Uma fábrica de móveis lançou um modelo de cadeira cujo encosto tem a 
forma de um quadrilátero com dois lados paralelos e dois não paralelos e de mesmo 
comprimento. O modelo de cadeira que foi lançado pela fábrica tem o encosto das 
cadeiras na forma de um: 

a) (   ) Losango.
b) (   ) Paralelogramo. 
c) (   ) Trapézio isósceles. 
d) (   ) Trapézio retângulo.

O trapézio é um aparelho de ginástica usado para acrobacias aéreas nos 
espetáculos de circos. É composto por duas cordas presas a uma barra de ferro, que 
ficam presas a uma determinada altura. Com base nestas informações, podemos dizer 
que o trapézio:

a) (   ) Todos os lados iguais. 
b) (   ) Todos os ângulos iguais. 
c) (   ) Não é um quadrilátero. 
d) (   ) É um quadrilátero que tem somente dois lados paralelos.

A professora Lúcia desenhou no quadro os quadriláteros abaixo. 
 

Uma das propriedades comuns desses quadriláteros é:
a) (   ) Os quatro ângulos são retos. 
b) (   ) Os quatro lados têm mesma medida. 
c) (   ) As diagonais são perpendiculares. 
d) (   ) Os lados opostos são paralelos.

Sobre as afirmações a seguir, assinale (V) verdadeira ou (F) falsa para 
cada alternativa e justifique sua resposta.

a) (   ) O retângulo possui os 4 ângulos internos retos; 
b) (   ) Todo quadrilátero é paralelogramo; 
c) (   ) O losango tem os 4 lados com medidas de comprimentos iguais;
d) (   ) Todo retângulo é também quadrado; 
e) (   ) Todo losango é também quadrado;
f) (   ) Todo quadrado é também paralelogramo; 
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Observe os quadriláteros abaixo e responda:
       

  
      
a) Quais não têm lados paralelos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
b) Quais têm apenas um par de lados paralelos? Como se chamam?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
c) Quais têm dois pares de lados paralelos? Como se chamam? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
d) Quais têm todos os lados com medidas iguais? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
e) Quais têm todos os ângulos retos?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
f) Quais são retângulos?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

O tangram quadrado com 15 peças poligonais foi construído sobre uma malha 
quadriculada. Observe a figura abaixo e responda às questões.

a) Crie uma legenda identificando cada uma das peças do tangram.
b) Quais são as peças na forma de quadriláteros?
c) Quais são os quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos?
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Milena desenhou numa malha quadriculada o polígono abaixo e em seguida 
resolveu ampliar este polígono, mas sempre conservando as medidas de seus lados. 

 

Determine qual figura Milena desenhou?

 

Ana desenhou a figura 1 e depois fez três tentativas para desenhar uma ampliação 
dessa mesma figura. 

 

Assinale a alternativa que representa a figura original e a ampliação.

a) (   ) 1 e 2 
b) (   ) 1 e 3 
c) (   ) 1 e 4 
d) (   ) 2 e 4 

4.6 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF06MA21

(EF06MA21) Construir figuras planas semelhantes em situações de 
ampliação e de redução, com o uso de malhas quadriculadas, plano 
cartesiano ou tecnologias digitais.
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Carlos desenhou um barquinho numa malha quadriculada e em seguida resolveu 
fazer uma redução desta figura.

 
Descubra qual a proporção que Carlos utilizou ao reduzir sua figura:

a) (   ) A metade da figura I. 
b) (   ) A terça parte da figura I.
c) (   ) A quarta parte da figura I.
d) (   ) A quinta da figura I.

Antônio desenhou dois barquinhos numa malha quadriculada.
 

As medidas de comprimento da figura 2 foi obtida a partir da medida 
de comprimento correspondente na figura 1.

Determine:

a) Qual operação Antônio utilizou para ampliar seu desenho?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

b) Em quantas vezes ele aumentou seu desenho?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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André fez a redução da figura de um cata-vento. O desenho original e sua redução 
estão representados na malha quadriculada abaixo.

 
Ao terminar seu desenho André observou que:

a) (   ) A figura que ele desenhou foi reduzida pela metade.   
b) (   ) A figura que ele desenhou foi reduzida pela terça parte.
c) (   ) A figura que ele desenhou foi reduzida pela quarta parte.
d) (   ) A figura que ele desenhou foi reduzida pela quinta parte.

Verifique se a figura maior é uma ampliação da menor e diga qual a razão que 
foi utilizada.

 
a) (   ) Razão 3
b) (   ) Razão 2
c) (   ) Razão 5 
d) (   ) Razão 6
 

Faça uma ampliação da figura abaixo e indique a razão utilizada.
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Observe os pares de retas abaixo e indique a alternativa que contém um par de 
restas perpendiculares.

 

Observe a ilustração do traçado de uma reta com régua e esquadro.

 

Para traçar uma segunda reta, o esquadro deve ser deslocado para 
baixo e a régua permanece fixa. 

As retas traçadas são perpendiculares ou paralelas?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4.7 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF06MA22

(EF06MA22) Utilizar instrumentos, como réguas e esquadros, ou 
softwares para representações de retas paralelas e perpendiculares e 
construção de quadriláteros, entre outros.
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Utilizando como referência a imagem do exercício anterior, construa um par de 
retas perpendiculares e descreva os passos utilizados.

Observe a figura abaixo e responda:
 

a) Quais retas são paralelas?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Quais retas são perpendiculares?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Quais são retas concorrentes?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
d) Existe nas regras do ping pong alguma que aborda os conceitos matemáticos? 

Justifique.
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Utilizando o google Earth visualize o bairro onde você mora e 
descreva 2 pares de ruas que sejam paralelas e 2 pares de ruas que sejam 
perpendiculares.
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 Usando o software Geogebra, construa uma reta r e depois mais duas retas que 
sejam paralelas a r.

 

Utilizando o software Geogebra, construa uma reta t e depois mais duas retas 
que sejam perpendiculares a t.
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Observando as figuras abaixo, escreva os passos para a construção das retas 
perpendiculares utilizando régua e esquadro.

 
Com o uso do Geogebra siga os passos abaixo para construir uma figura.

1. Marque no plano os pontos A e B.
2. Trace uma reta f passando pelos pontos A e B.
3. Trace uma reta g perpendicular a f passando por A.
4. Trace uma reta h perpendicular a f passando por B.
5. Marque um ponto C sobre a reta g.
6. Trace uma reta i paralela a f passando por C. 
7. Indique por D o ponto de intersecção entre as retas i e h.
8. Construa a figura cujos vértices sejam os pontos A, B, D e C.

Qual é a nome da figura construída?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4.8 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF06MA23

(EF06MA23) Construir algoritmo para resolver situações passo a passo 
(como na construção de dobraduras ou na indicação de deslocamento 
de um objeto no plano segundo pontos de referência e distâncias 
fornecidas etc.).
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Ana ao pesquisar sobre origami, ficou encantada com a técnica de origem 
japonesa. Agora, ela quer fazer um coração de origami para decorar a caixa que está 
confeccionando para presentear a sua mãe. Como Ana está tendo dificuldade para 
realizar esse trabalho, escreva um algoritmo que possa ajudá-la nessa missão.

 
Heitor chegou ao terminal rodoviário e pretende ir a Praça Carlos Gomes 

participar de uma Missa. Olhando o mapa turístico, descreva por meio de um algoritmo 
3 caminhos diferentes que Heitor possa percorrer.

 

Dona Maria está no pronto socorro e pretende ir de bicicleta para a 
Catedral da cidade. Utilizando o mapa da atividade anterior, descreva 3 
caminhos diferentes que ela possa utilizar para chegar a Catedral e calcule 
a distância de cada um dos caminhos, sabendo que cada quarteirão tem em 
média 120 m. Após calculada as distâncias, indique o caminho mais curto para 
dona Maria. 
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A empresa R & S Designer utilizada uma máquina computadorizada que tem como 
funcionalidade desenhar sobre uma superfície plana, usando um lápis preso em sua 
estrutura. Essa máquina recebe instruções a partir de um programa de computador. 
Veja a sequência de passos enviados do programa a máquina.

 
Passos fornecida à máquina.

1. Em linha reta 25 cm;
2. Gire 90° à esquerda;
3. Em linha reta 40 cm;
4. Gire 90° à esquerda;
5. Em linha reta 25 cm;
6. Gire 90° à esquerda;
7. Em linha reta 40 cm.

Qual é a figura desenhada pela máquina?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

De acordo com a atividade anterior descreva uma sequência de passos que 
permita a máquina desenhar um triângulo equilátero e um quadrado.



93

CAPÍTULO 5 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS - UNIDADE TEMÁTICA – 
GRANDEZAS E MEDIDAS

Profa. ZILMA DA CONCEIÇÃO DIAS
zilma_conceicaob@hotmail.com 

  
A unidade temática de grandezas propõe para o desenvolvimento das habilidades 

o trabalho com problemas sobre medidas, envolvendo grandezas como: comprimento, 
massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Também Ângulos: noção, usos 
e medida plantas baixas e vistas aéreas; Perímetro de um quadrado como grandeza 
proporcional à medida do lado.

Para o 6º Ano, a BNCC apresenta seis habilidades, (aprendizagens essenciais) em 
relação à Unidade temática grandezas e medidas que os alunos deverão adquirir, as 
quais apresentamos no quadro a seguir:

Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos a 
seguir as seis sequências didáticas das seis habilidades da unidade temática 
de grandezas e medidas para o 6º ano do Ensino Fundamental.
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Todos os dias ao amanhecer, Viviane realiza sua caminhada matinal, de sua casa 
a Igreja, na rua onde mora. Ela caminha aproximadamente 40 minutos. 

 
  
Sabendo que a distância da casa de Viviane até a igreja da cidade é 

de oito quadras, e cada quadra mede 250 m. Responda: 
a) Quantos quilômetros Viviane percorre em sua caminhada?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Quantos quilômetros ela percorre a cada 10 minutos de 

caminhada?
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
  

5.1 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS - 
Habilidade - EF06MA24

(EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam as 
grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos 
e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos 
retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em 
contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas 
do conhecimento.
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Rafaela foi ao supermercado levando sua sacola retornável com capacidade para 
carregar 8 kg. Ela comprou: 5 pacotes de 200g de coco ralado; 4 pacotes de 500g de 
fubá; 2 pacotes de 500g de macarrão, 4 pacotes de 250g de café, 01 pacote de 1kg 
de açúcar, 01 pacote de 5kg de arroz e 02 pacotes de 1kg de feijão. Considerando as 
compras de Rafaela, responda: 

a) Quantos quilogramas de mercadoria Rafaela comprou? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) A sacola retornável de Rafaela foi suficiente para carregar suas compras? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Quantas sacolas retornáveis seriam necessárias para Rafaela carregar suas 

compras?
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Gabriela uma menina muito conectada, todos os dias ela usa 240 minutos para 

atualizar suas contas no Facebook, Instagram, Tiktok e manter em dia a conversas com 
suas amigas via aplicativo de texto do WhatsApp. Considerando que um mês têm 30 
dias, descubra quantos dias por mês Gabriela fica na internet?
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Evaldo está construindo uma piscina retangular em seu clube recreativo, com as 
seguintes dimensões: 10 m de comprimento, 8 m de largura e 1,5 m de profundidade. 
Determine quantos litros de água serão necessários para encher a piscina de Evaldo.  

Sabemos que a temperatura se caracteriza pelo estado de agitação das moléculas 
que compõem um corpo analisado. Para medir (aferir) a temperatura do corpo é 
utilizado um aparelho chamado termômetro. Existem vários tipos de termômetros, 
tais como: termômetro clínico, composto, na maioria das vezes, por mercúrio ou 
álcool. 

 

Em nosso país, a unidade de temperatura que utilizamos é o grau Celsius (ºC), 
diferente dos países de origem inglesa, onde a unidade usual é o Fahrenheit (ºF). Veja 
algumas relações de temperaturas: 

Com base nessas informações, converse com seu colega de sala, 
pesquisem mais sobre o assunto e juntos elaborem um problema que 
envolva conversão de temperatura de grau Celsius (ºC) em grau Fahrenheit 
(ºF), ou vice-e-versa.  
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Uma escola resolveu fazer uma gincana em que uma das provas é arrecadar 50 
kg de alimentos, que serão doados para famílias de baixa renda. No primeiro dia, a 
turma de Maria conseguiu arrecadar 5 pacotes de arroz de 5 kg, 10 pacotes de farinha 
de trigo de 1 kg, 3 pacotes de café de 250 g e 7 pacotes de macarrão de 500 g. Quantos 
quilogramas falta para atingir a meta?

 
a) (   ) 20 kg
b) (   ) 10,750 kg
c) (   ) 10,250 kg
d) (   ) 4,285 kg

Uma fábrica usa caixas retangulares para transportar caixas cúbicas como está 
representado na figura abaixo.

 

Usando a imagem como referência responda quantas caixas, com formato de um 
cubo, cabem na caixa retangular?

a) (   ) 72
b) (   ) 60
c) (   ) 24
d) (   ) 30
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Gabriela teve uma aula de matemática sobre ângulos e sua professora Márcia 
apresentou o seguinte quadro explicativo:

 

Com base no quadro explicativo, observe as imagens abaixo e identifique os 
ângulos que podem ser observados em cada uma delas:

 

5.2 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS 
Habilidade - EF06MA25

(EF06MA25) Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada 
às figuras geométricas.
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Ainda na aula de Gabriela, a professora também ensinou como desenhar um 
ângulo. Observe a explicação da professora Márcia.  

 

Agora, ajude Gabriela a desenhar os seguintes ângulos: 

a) Ângulo raso; 
b) Ângulo reto; 
c) Ângulo agudo; 
d) Ângulo obtuso; 
e) Ângulo giro ou ângulo de 360º. 
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Observe as formas geométricas abaixo e faça o que se pede: 
 

a) É possível identificar os ângulos estudados por Gabriela nas figuras geométricas?
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
b) É correto afirmar que todas as figuras geométricas possuem os mesmos 

ângulos? Justifique sua resposta. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) É correto afirmar que os ângulos internos das figuras geométricas apresentadas 

são todos iguais? Exemplifique sua resposta. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Converse com seu amigo do lado e juntos construam, utilizando o material de 
apoio, dois ângulos classificados como ângulo agudo e dois ângulos classificados como 
ângulo obtuso e indique sua abertura.
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Isadora estava diante do espelho vendo como ela ficou com os sapatos da sua 
mamãe. Sem sair do lugar, ela deu um giro de uma volta. Em que posição ela parou ao 
terminar de girar?  

Em outro momento, Isadora estava se olhando de frente para o espelho. Depois, 
ela se virou de costas para o espelho e andou em linha reta. Um giro de quantos graus 
ela precisou dar para ficar de costas para o espelho?

Quando Ana olhou no relógio estava marcando 14 horas. Depois de algum tempo 
ela olhou novamente e percebeu que o ponteiro das horas tinha se deslocado 60 
graus. Qual é a hora que o relógio estava marcando?
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O Fakie to fakie 900 foi, por muito tempo, uma pedra no sapato de Bob Burnquist, 
que tentou diversas vezes até executá-lo com perfeição. A base da manobra é o 900° 
do skatista em seu próprio eixo, movimento criado por Tony Hawk. Mas a maior 
dificuldade do fakie to fakie 900 é o salto e a aterrissagem, já que ambos movimentos 
devem ser feitos de costas. “Bob Burnquist foi o primeiro skatista a conseguir fazer a 
manobra.” Responda:

a) Quantas voltas o skatista precisa efetuar para realizar essa manobra.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

b) Sabendo que o skatista está de frente para o público após realizar a manobra 
qual será a posição do mesmo em relação ao público? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Observe as imagens abaixo e relacione com o tipo de ângulo:
 

(   ) O ângulo reto é o ângulo cuja medida é 90º.
(   ) Quando a medida do ângulo é menor que 90º, dizemos que ele é um ângulo 

agudo.
(   ) Se a abertura do ângulo for maior que 90º e menor que 180º então ele é 

definido como ângulo obtuso.

A imagem abaixo é da Arena Pantanal, construída em Cuiabá, capital do Mato 
Grosso para atender aos jogos da Copa do Mundo de 2014. 

Observe a imagem e assinale a alternativa correta em relação aos 
ângulos que podemos encontrar na imagem:

a) (   ) Na imagem aparecem apenas ângulos retos.
b) (   ) Na estrutura da cobertura aparecem ângulos reto, agudo e 

obtuso. 
c) (   ) A estrutura da lateral da arena têm apenas ângulos agudos.
d) (   ) Na imagem não aparece nenhum tipo de ângulo. 

5.3 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS 
Habilidade - EF06MA26

(EF06MA26) Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em 
diferentes contextos e em situações reais, como ângulo de visão.
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A aula de natação de Mariana começa às 12:00 horas, como ela demora 25 
minutos para ir da sua casa até a academia ela tem que sair de casa mais cedo. Observe 
o relógio abaixo, identifique a posição dos ponteiros para responder as perguntas: 

 

a) Que horas está marcando o relógio? Observe a abertura do ponteiro das horas 
e dos minutos e diga qual ângulo formou?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

b) E qual o nome do ângulo formado pelos ponteiros dos minutos com o ponteiro 
dos segundos?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

c) Que horas Mariana tem que sair para ir a aula de natação? Que tipo de ângulo 
formou entre os ponteiros da hora e dos minutos considerando a menor abertura?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

d) Que horas teria que marcar para os ponteiros das horas e dos 
minutos apresentar um ângulo raso?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

e) Desenhe um relógio, marque uma hora qualquer e identifique o 
ângulo formado com os ponteiros das horas e dos minutos:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Você sabia que as lentes das máquinas fotográficas podem mudar, dependendo 
da distância que o fotógrafo precisa tirar a foto? Isso mesmo existe lentes de diferentes 
espessuras, assim quanto maior a distância mais grossa deve ser a lente da máquina 
para garantir uma boa imagem e também ajustar o ângulo de visão. Abaixo temos 
uma tabela simples com alguns tipos de lentes e suas especificações, conforme a 
tabela responda a questão:

 
a) O fotógrafo está a uma distância de aproximadamente 2,5 m da imagem a ser 

capturada, qual deve ser a espessura da lente da máquina para garantir uma foto de 
qualidade?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Se quanto mais perto da imagem maior é o ângulo de visão, então se tivermos 

a uma distância de 18 metros de uma imagem e queremos tirar uma foto qual será o 
valor aproximado do ângulo?

________________________________________________________________
_______________________________________________________

Paulo está brincando com seu carrinho de controle remoto, o carrinho 
fez o trajeto descrito abaixo. Identifique os ângulos destacados na imagem 
(nome e o valor aproximado):
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Para determinar a medida de um ângulo temos que analisar a abertura dele, veja 
o exemplo desta porta, ao abri-la estamos formando um ângulo de abertura. Qual das 
afirmativas abaixo está incorreta:

a) (   ) A porta aberta tem um ângulo agudo de aproximadamente 45º.
b) (   ) Se tivermos uma parede perpendicular a porta então esta terá abertura 

de no máximo 90º.
c) (   ) A porta quando está fechada não apresenta nenhum ângulo de abertura.
d) (   ) Ao abrirmos a porta totalmente teremos um ângulo de 210º. 

Mateus está observando um cubo magico que está sobre a mesa. Na posição em 
que ele está tem seguintes visões, frontal, lado direito e superior, como o indicado na 
imagem abaixo. Pinte cada malha de acordo com o ângulo de visão.
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Muitas situações do cotidiano exigem que se conheça a medida de um ângulo. 
Em outras, é necessário comparar ângulos e existem também aquelas nas quais a 
classificação dos ângulos se faz necessária. A postura correta em diversos esportes 
é de suma importância para um maior desempenho do atleta. Observe as figuras a 
seguir: 

Elas possuem, em comum, a classificação dos ângulos assinalados. Esses ângulos 
são: 

 
a) (   ) Agudos
b) (   ) Retos 
c) (   ) Obtusos 
d) (   ) Rasos
 
Paulo está montando um quebra cabeça e pegou uma peça que tem o formato 

de um quadrilátero como está representada na figura abaixo. 

Indique a opção verdadeira sobre o quadrilátero:

a) (   ) Não há ângulo agudo.
b) (   ) Há ângulo raso. 
c) (   ) Há ângulo reto, agudo e obtuso. 
d) (   ) Não há ângulo reto.

5.4 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS 
Habilidade - EF06MA27

(EF06MA27) Determinar a abertura de ângulos, por meio de transferidor 
ou tecnologias digitais.
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 Isadora chamou seus colegas de sala para comer pizza em sua casa, seu pai que 
é professor de matemática, decidiu fazer um desafio entre as crianças, e fez a seguinte 
pergunta: Se usarmos um ângulo de 30 graus para cortar as fatias iguais de uma pizza, 
em quantas fatias teremos cortado a pizza?

 
a) (   ) 4
b) (   ) 8
c) (   ) 10
d) (   ) 12

Senhor Paulo têm três filhos Mateus que é o mais velho, Heitor que é o filho do 
meio e Isadora que é a filha mais nova. Em um sábado a noite senhor Paulo comprou 
uma pizza para os três filhos, Isadora comeu uma fatia de pizza correspondente a 
45 graus, Heitor comeu um pedaço com o dobro do tamanho que Isadora comeu e 
Mateus comeu um pedaço com o dobro do tamanho do pedaço que o Heitor comeu. 
Podemos afirmar que:

a) (   ) Os três irmãos comeram a pizza inteira.
b) (   ) Mateus comeu menos que a metade da pizza.
c) (   ) Sobrou uma fatia do mesmo tamanho daquela que a Isadora tinha comido.
d) (   ) Não há pizza suficiente para a Isadora comer a mesma quantidade que o 

Heitor.

Observe os ângulos indicados no transferidor e indique a medida de cinco 
ângulos em graus.
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Ana esta querendo escolher uma TV para sala e está pesquisando para saber 
qual é o melhor tamanho. O padrão de home theater THX dita que a distância de 
visão apropriada é o tamanho da sua tela de TV na diagonal dividido por 0,84. “Isso 
significa que a distância apropriada do espectador para uma TV de 55”, por exemplo, 
deveria ser de 1,65m. Além disso, o conjunto não deve exigir jamais que o espectador 
olhe para cima mais do que 15° além do nível dos olhos, nem mesmo se você quiser 
realmente se sentar na frente e bem no meio. Não vale colocar a TV nem muito alta, 
nem muito baixa.

            
Podemos utilizar os ângulos para melhor posicionar a nossa TV e os móveis que 

utilizamos para assistir a TV. Sabendo que a distancia máxima entre o sofá e o painel 
é 1,5m. Para manter o ângulo de visão recomendado, qual o tamanho da TV mais 
indicado para o espaço que Ana tem disponível?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Observe as figuras a seguir e com uso do transferidor meça cada ângulo indicado.
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Você sabia que para fazer um anúncio no jornal, você paga de acordo com o 
tamanho da área ocupada pelo anúncio que a medida em centímetros quadrados?

Observe os anúncios abaixo:
  

Responda:
a) A área do primeiro anúncio é
________________________________________________________________
b) A área do segundo anúncio é
_______________________________________________________
c) As áreas são equivalentes?
_______________________________________________________
d) Por quê? 
_______________________________________________________
e) Qual o anúncio que sairá mais caro? 
_______________________________________________________

5.5 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS 
Habilidade - EF06MA28

(EF06MA28) Identificar, descrever e desenhar plantas baixas simples de 
residências e de figuras efetuar os cálculos de medidas de área.
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Em um folheto de propaganda aparece a seguinte planta de um apartamento:
  

A - Banheiro
B - Quarto
C - Cozinha
D – Sala

I. Obanheiro tem a forma de ____________ e mede 2 metros de lado.
II. O quarto tem a forma de ______________ e mede 3 metros de lado. 
III. A cozinha tem a forma de_____________ e mede 5 metros de comprimento 

por 2 metros de largura. 
IV. A sala tem a forma de ______________ e mede 4 metros de comprimento 

por 3 metros de largura. 

Observe, com atenção, a planta do apartamento da atividade anterior e, depois, 
responda: 

Determine a área de cada cômodo e registre-a. 

• Banheiro: ________________________________________________
•  Quarto:  _________________________________________________ 
• Cozinha: _________________________________________________
• Sala: ____________________________________________________ 
• A área de todo o apartamento: ________________________________

Na minha casa, um quarto tem 4m de largura por 3,5m de 
comprimento (4m x 3,5m). Comprei um guarda roupa com as seguintes 
medidas: 0,5m de largura, 2m de comprimento e 2m de altura. Você pode 
me ajudar a desenhar o quarto e decidir onde colocar o guarda roupa?

Siga as instruções abaixo para fazer o desenho:
 
• Utilize a malha quadriculada para fazer a vista superior do quarto.
• Escolha uma escala para respeitar as medidas dadas. Uma boa ideia 

seria usar o lado de cada quadradinho valendo 0,5 metros.
• Após desenhar o retângulo, considere que a porta ocupa 1m da 

parede à direita e a janela 1m da parede à esquerda. Para que todos façam 
o mesmo desenho, coloque a porta encostada no canto superior do seu 
desenho e a janela no centro de uma parede.
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Observe a figura ao lado e descreva as Informações presentes na planta baixa 
dos dormitórios e do banheiro:

 

Dormitório 1 e 2:
Camas: __________________________________________________________
Banheiro: ________________________________________________________
Janelas: __________________________________________________________
Portas: __________________________________________________________

Observe a figura a seguir e responda o que se pede.

Utilizando uma Folha de papel A4 quadriculada, construa uma planta 
baixa desse quarto. (Utilize como unidade de medida um quadradinho da 
folha como 0,5m). 
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Utilizando uma Folha de papel A4 quadriculada, construa uma planta baixa de 
uma casa com as seguintes descrições.

● Área do terreno: 15m de comprimento x 10m de largura = 150m²; 
● Área construída: 10m de comprimento x 6m de largura = 60m² 
● Entrada: pela garagem (sudoeste); 
● 1 garagem 4m x 3m; 
● 1 sala de jantar e estar 5m x 2m (norte da garagem); 
● 2 quartos 4m x 3m e 3m x 3m (leste da garagem); 
● 1 banheiro 2m x 2m à direita da sala; 
● 1 lavanderia 2m x 1m à direita do banheiro; 
● 1 cozinha 3m x 2m à direita da lavanderia; 
● 1 corredor de acesso garagem-cozinha 5m x 1m.
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Observe as duas figuras a seguir e responda:

 
a) As figuras são iguais? Podemos fazer alguma relação uma com a outra?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
b) Os perímetros das figuras são iguais? São diferentes? Qual a relação pode ser 

feita entre seus perímetros?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
c) As áreas que elas ocupam na malha quadriculadas são iguais? Podemos fazer 

alguma relação entre as áreas das figuras? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Observe as figuras abaixo e faça o que se pede.

 
Comparando os retângulos, podemos afirmar que: 

a) O perímetro do retângulo maior também é o dobro do perímetro do 
retângulo menor? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
b) a área do retângulo maior também é o dobro da área do retângulo 

menor?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5.6 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS 
Habilidade - EF06MA29

(EF06MA29) Analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro 
e na área de quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, igualmente 
as medidas de seus lados, para compreender que o perímetro é 
proporcional á medida do lado, o que não ocorre com área.
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Observe a figura e faça o que se pede.
 

a) Reposicione os quadradinhos da figura acima para formar um novo retângulo 
de tal maneira que ele tenha o maior perímetro possível. 

b) Como ficaria para ter a figura de menor perímetro?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
c) Observando as figuras construídas nas atividades a e b, podemos afirmar que 

elas possuem a mesma área? Justifique.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ana quer fazer uma horta em seu quintal, no formato quadrangular, assim fez dois 
projetos como mostrado na figura abaixo. (Cada quadrado da malha  é equivalente a 
dois metros).

 

Sabendo que Ana quer cercar essas hortas. Quantos metros de tela ela 
vai usar em cada projeto?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Isadora está fazendo a tarefa de matemática, ela deve completar a tabela 
e observar o que acontece com o perímetro de um quadrado quando dobramos a 
medida dos seus lados e depois assinalar a alternativa correta.

     
 

a) (   ) A medida do perímetro e de sua área não será alterada.
b) (   ) O perímetro e a área serão reduzidos à metade.
c) (   ) A medida do perímetro também será dobrada.
d) (   ) O perímetro e a área serão triplicados.

Senhor Carlos pediu para Ana os cálculos dos projetos dela, pois ele quer fazer 
uma horta em sua propriedade e ela encaminhou a tabela abaixo: 

Senhor Carlos decidiu fazer uma horta quadrada de 16 metros de lado. Com base 
no cálculo de Ana, ele concluiu que precisará de 64 metros de tela e de 128 metros de 
sombrite. O cálculo que o Sr. Carlos fez está correto? Por quê?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Em uma folha de papel quadriculado, construa: 

a) Dois retângulos diferentes de mesma área; 
b) Dois retângulos diferentes de mesmo perímetro; 
c) Duas figuras diferentes com a mesma área.
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CAPÍTULO 6 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS - UNIDADE TEMÁTICA – 
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Prof. Ms.  WELVESLEY DA SILVA SANTOS
Welvesley.santos@unemat.br 

No 6º ano, a unidade temática de estatística e probabilidade propõe o 
desenvolvimento das habilidades por meio de cálculo de probabilidade como: a razão 
entre o número de resultados favoráveis e o total de resultados possíveis em um espaço 
amostral equiprovável e cálculo de probabilidade por meio de muitas repetições de 
um experimento. 

Para a estatística a proposta é de leitura e interpretação de tabelas e gráficos (de 
colunas ou barras simples ou múltiplas), referentes a variáveis categóricas e variáveis 
numéricas e coleta de dados; organização e registro; construção de diferentes tipos de 
gráficos para representá-los e interpretação das informações. E para finalizar sugere 
diferentes tipos de representação de informações: gráficos e fluxogramas

Para o 6º Ano, a BNCC apresenta cinco habilidades, (aprendizagens essenciais) 
em relação à Unidade temática Estatística e Probabilidade, que os alunos deverão 
adquirir as quais apresentamos no quadro, a seguir:

Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos a seguir as 
cinco sequências didáticas das cinco habilidades da unidade temática de Estatística e 
Probabilidade para o 6º ano do Ensino Fundamental.
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Ao lançarmos uma moeda podemos obter “Cara ou Coroa?”. Cara é o lado onde 
aparece uma figura, coroa é o lado em que está o valor da moeda. Ana gosta de 
brincar lançando moedas. Se ela lançar uma moeda duas vezes, qual será o total de 
possibilidades? 

 
a) (   ) 3
b) (   ) 6
c) (   ) 4
d) (   ) 2
 
Na aula de matemática o professor passou um trabalho de seminário contendo 

25 exercícios, sendo que essa turma tinha 25 alunos, o professor numerou 25 papeis 
de 1 a 25 e pediu para cada aluno sortear um número, após 6 alunos sortear seus 
exercícios, Mateus foi pegar o seu papel. Qual a Probabilidade de ele sortear o número 
7, sabendo que esse número não foi sorteado ainda. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

A saboaria da cidade está fazendo uma promoção, “gire a roleta”. Ao girá-la, 
dependendo de onde a seta parar a pessoa ganha um prêmio. Se a seta parar em um 
número par, ganha um sabonete líquido; se parar em um número ímpar, ganha um 
hidratante para as mãos. Observe o desenho dessa roleta: 

Sabendo que a roleta tem 5 setores de tamanhos iguais, qual é a 
probabilidade de ganhar um hidratante para as mãos?

 
a) (   ) 20%
b) (   ) 40%
c) (   ) 60%
d) (   ) 50%

6.1 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
- Habilidade - EF06MA30

(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.
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 A escola onde Ana estuda está fazendo rifa de uma cesta para o dia das mães. 
Nessa rifa, há 100 números, e somente um será premiado. Isadora comprou 10 
números dessa rifa e Mateus, 6. Sabendo que todos os números têm a mesma chance 
de ser sorteados, qual é a probabilidade de Isadora ganhar a cesta?

 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Um baralho comum tem 52 cartas, separadas em 4 naipes, com 13 cartas de 
cada um. Para cada naipe, os valores das cartas são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Q, J, K e A. 
Um baralho comum é embaralhado e uma carta é extraída ao acaso.

 

Responda:

a) Descreva o espaço amostral?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Qual a probabilidade dessa carta ser um 4 de copas? (Expressar as 

respostas em formato fracionária, decimal e percentual).
_______________________________________________________
_______________________________________________________
c) Qual a probabilidade dessa carta ser do naipe de paus? (Expressar 

as respostas em formato fracionária, decimal e percentual).
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Para arrecadar fundos, uma turma de 3° ano de uma escola rifou uma bicicleta 
com uma cartela contendo 100 nomes. O valor a ser pago pela rifa dependia da letra 
que aparecesse após o comprador raspar o nome escolhido. Os valores variavam de 
acordo com o seguinte quadro:

Sabe-se que nessa cartela havia 5 nomes com a letra A, 10 com a letra B, 15 com 
a letra C e 70 com a letra D.

a) Quanto à turma arrecadou com a rifa?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Mateus foi a primeira pessoa a comprar um nome dessa cartela. Qual é a 

probabilidade de ele ter escolhido um nome pelo qual não teria que pagar? E qual é a 
probabilidade de ele ter escolhido um nome pelo qual teria que pagar 5 reais?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Heitor foi a segunda pessoa a comprar um nome dessa cartela. Ele viu que 

Mateus pagou 5 reais pelo nome escolhido. Qual é a probabilidade de Heitor ter 
escolhido um nome pelo qual não teria de pagar? E qual é a probabilidade de ele ter 
escolhido um nome pelo qual teria de pagar 5 reais? Escreva as respostas na forma 
fracionária, decimal e percentual.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Em uma turma de 6° ano de uma escola, a professora pediu para os alunos 
levarem para aula um dado e uma moeda. No dia da aula a professora dividiu a turma 
em duplas e pediu para cada aluno lançar a moeda e o dado simultaneamente e anotar 
no seu caderno o resultado.

a) Qual é o espaço amostral?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Qual a probabilidade de ocorrer nos lançamentos coroa e um 

número primo?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
c) O aluno A lançou a moeda e o dado, e obteve como resultado cara 

e o número 5 respectivamente. O aluno B lançou a moeda e obteve como 
resultado cara, qual é a probabilidade desse aluno obter um número 
menor que 5 no lançamento do dado?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Na biblioteca da escola aonde Clara estuda, ao final de cada bimestre, o 
bibliotecário faz as anotações dos livros emprestados em uma tabela.

a) Qual foi a turma que pegou o maior número de livros na biblioteca?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

b) Quantos livros a mais o 3º ano A pegou emprestado do que o 3º ano B?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

c) Qual foi o total de livros que os estudantes dos quatro anos pegaram 
emprestado no 2º bimestre?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

6.2 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
- Habilidade - EF06MA31

(EF06MA31) Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos 
constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes tipos 
de gráfico.
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A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP - foi criada 
em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área. Na 
tabela abaixo temos o resultado das premiações do Estado de Mato Grosso desde a 
primeira edição.

Com base na tabela responda:

a) Em que ano o estado de Mato Grosso conseguiu o maior número de medalha 
de ouro?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Em que ano o estado de Mato Grosso teve a maior premiação?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Quantas medalhas de prata os alunos de Mato Grosso conquistaram?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

O gráfico abaixo mostra a quantidade total de horas de atividade física praticadas 
por duas pessoas durante a semana. Qual é o dia da semana que essas duas 
pessoas praticaram a mesma quantidade de atividades físicas:

a) (   ) 2ª feira  b) (   ) 4ª feira 
c) (   ) 6ª feira  d) (   ) Domingo
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 Em uma escola na cidade de Lucas do Rio Verde, os alunos do 8° ano fizeram uma 
pesquisa em toda escola sobre os times de futebol preferido dos alunos e obtiveram 
o seguinte resultado expressado no gráfico.

 

a) Qual time tem a maior torcida dentro dessa escola?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Quantos alunos não torcem por nenhum time?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Quantos alunos foram pesquisados?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Foram coletados dados de uma pesquisa feita em frente a um supermercado 
em relação aos animais de estimação preferidos, e esses dados estão representados 
graficamente abaixo. 

 

Observe o gráfico e represente, em forma de tabela, as informações 
contidas nele.



124

Em uma escola, os alunos do 9° ano A fizeram uma pesquisa sobre o esporte 
favorito dos alunos dessa escola e obtiveram os seguintes resultados. 

  

a) Qual é o esporte favorito dos alunos?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Qual é o esporte menos favorito dos alunos?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 
Escreva um texto descrevendo quais as informações representadas no gráfico a 

seguir.

 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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O professor pediu para os alunos Isaque e Gregori realizar uma pesquisa sobre a 
copa do mundo de 2010, os alunos coletaram alguns dados, montaram uma tabela e 
também um gráfico. Com base nestas informações responda.

 

A seleção que sofreu mais gols foi a:

a) (   ) do Brasil
b) (   ) de Portugal
c) (   ) da Costa do Marfim
d) (   ) da Coreia do Norte

6.3 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
- Habilidade - EF06MA32

(EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de 
pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, 
consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em 
tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o 
objetivo de sintetizar conclusões.
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Uma pesquisa com os 40 alunos do 6º ano A da Escola Cecília Meirelles revelou 
os dados que estão no gráfico abaixo sobre a fruta de preferência de cada um.

 

a) Qual é a fruta preferida dos alunos?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Quantos alunos responderam que preferem abacaxi?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Observe o fragmento de uma conta de energia elétrica a seguir:

 
Demonstrativo do consumo da conta de Energia de uma pessoa

Após observar o gráfico que apresenta uma pesquisa sobre o 
consumo em kWh, responda:

a) Qual foi a variação do consumo, em kWh, entre o maior e o menor 
mês de consumo?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) O histórico de consumo de energia está agrupado em que tipo de 

gráfico? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Uma pesquisa com os estudantes de duas turmas do 6º ano sobre os programas 
de televisão preferidos registrou o resultado na tabela abaixo.

 

a) Quantos alunos no total existente em cada turma? Quantos alunos foram 
pesquisados no total?

________________________________________________________________
_______________________________________________________

b) O gráfico representado acima refere-se à pesquisa total ou uma 
única turma especifica? Justifique sua resposta.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Sabemos que a água está presente em todos os alimentos. 
Analise o gráfico e marque a alternativa correta: 

 

Qual alimento possui maior quantidade de água?

a) (   ) Carne 
b) (   ) Macarrão
c) (   ) Iogurte 
d) (   ) Tomate
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O professor de Educação Física fez uma pesquisa com alguns alunos sobre o 
esporte preferido por cada um. Esses dados foram apresentados na tabela e no gráfico 
abaixo.

 
Determine:

a) O total de alunos entrevistados. 
________________________________________________________________
_______________________________________________________

b) A porcentagem que representa os alunos que gostam de futebol.               
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Um dos grandes problemas ambientais que enfrentamos é a poluição dos rios. 
Enquanto vários países da Europa já desenvolveram medidas eficazes de despoluição 
dos rios, o Brasil ainda continua com grandes quantidades de rios poluídos. Veja abaixo 
um gráfico que ilustra dados de uma pesquisa da ONG SOS Mata Atlântica, realizada 
em 301 pontos de 111 rios brasileiros.

 

Com base no gráfico os tipos de água que representam 36,5% da qualidade da 
água são?

a) (   ) Boa e Regular.
b) (   ) Boa e Ruim.  
c) (   ) Regular e Boa.
d) (   ) Regular e Ruim.
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A população brasileira está crescendo. Observe o gráfico de projeção populacional 
até o ano de 2030:

 

Quantas pessoas terão no Brasil em 2024? E Em 2030? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Para organizar melhor suas atividades, a empresa de recreação infantil 
Criança Feliz fez uma pesquisa e concluiu que 25% das crianças preferem fazer 
atividades no parque, 50% no clube, 10% gostam mais de ir ao cinema e o 
restante escolheu outra opção. Organize uma tabela de frequência, sabendo 
que foram entrevistadas 600 crianças.

 

6.4 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
- Habilidade - EF06MA33

(EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas 
sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para 
registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, 
vários tipos de gráficos e texto.
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O grêmio da escola JM está planejando uma festa junina. Eles querem saber 
quantas pessoas irão dançar quadrilha. E para isso, vão passar em todas as turmas 
para saber quantos meninos e meninas de cada sala aderiram à ideia. De uma sugestão 
de como eles podem organizar os dados em uma tabela para facilitar a apresentação 
para toda a comunidade escolar.

Faça uma pesquisa com dez pessoas de sua família sobre os times de futebol 
para os quais elas torcem. Após coletar os dados, organize-os em uma tabela. Nessa 
tabela, escreva o nome dos times e a quantidade de pessoas que torcem por cada um. 
Em seguida, responda:

a) Qual time ficou em primeiro lugar? Quantos votos ele teve?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Algum time obteve apenas um voto? Obteve-se, qual?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Calcule a porcentagem dos votos que cada time obteve.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Uma pesquisa realizada por Ana em janeiro de 2020 sobre a atividade que os 
alunos fazem quando não estão estudando. De acordo com essa pesquisa: 20 alunos 
preferem acessar a internet, 15 preferem jogar videogame, 10 preferem praticar 
esportes, 5 preferem ler um livro e 2 preferem dançar.

Organize esses dados em uma tabela como a do modelo a seguir.

Atividades desenvolvidas quando não estão na escola
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O professor de matemática da turma do 9° ano A fez uma pesquisa com seus 
alunos sobre a numeração dos calçados que eles usam e obteve os seguintes dados:

 

a) Quantos alunos foram pesquisados?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Qual é o número do calçado com maior frequência?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Qual é o número do calçado com menor frequência?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
d) Qual é porcentagem dos entrevistados que usa calçado de número 41?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Em uma escolinha de futebol, o professor perguntou a idade de cada integrante 
e obteve as seguintes idades:

De acordo com as idades coletadas, organize os dados em uma tabela 
do Excel e construa um gráfico de barras para facilitar a leitura dos mesmos.  
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Heitor precisou prestar um exame final do primeiro ano do ensino médio, 
após ele sair da prova verificou no mural da escola as seguintes informações. “Serão 
aprovados os alunos que tiverem acertados acima de 60% da prova”. Sabendo que a 
prova tinha 60 questões, Heitor montou o seguinte esquema.

 
Supondo que Heitor tenha acertado 30 questões na prova. Responda as questões 

abaixo.

a) Qual é o percentual de acerto da prova de Heitor?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Ele foi aprovado no exame final do primeiro ano?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Mateus gosta de comprar frutas no supermercado. Essas frutas têm 
preço determinado por quilograma (kg), ou seja, quanto maior for o peso 
a ser levado por Mateus, maior será o valor a ser pago. Considerando que 
Mateus só tem dinheiro para levar no máximo 2,5 kg de mamão. Escreva 
um algoritmo que represente esta situação.

6.5 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
- Habilidade - EF06MA34

(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.).
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Observe a representação abaixo e siga os passos determinados:
 

Fernanda usa com frequência o cartão do banco para fazer compras. Ao usar os 
cartões, ocorre um processo de escolha do produto, definição do preço, digitação de 
senha, verificação do saldo da conta de Fernanda e a autorização final. Escreva em 
forma de Algoritmo as etapas para que essas compras sejam realizadas.

Uma calculadora especial determina os restos de uma divisão entre dois números 
inteiros. Por exemplo: ao se tentar dividir 5 por 3 ela apresenta como 
resultado o número 2. Escreva um algoritmo que faça com que, usando 
esta calculadora, seja possível determinar se um número é par ou ímpar.
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Vejam o fluxograma abaixo que a professora Isadora construiu para verificar se 
um evento aleatório é certo ou impossível. Em seguida, considerando dados cúbicos 
com as faces numeradas de 1 a 6, analisem os eventos aplicando-os ao fluxograma e 
obtenha os resultados.

• Evento A: Lançar dois dados e a soma das faces obtidas ser 13.
• Evento B: Lançar um dado e sair um número de 1 a 6. 
• Evento C: Lançar um dado e sair um número ímpar. 
 
Escreva os passos no fluxograma abaixo para verificar se um número 

é primo e escreva os 20 primeiros números primos.

 



137

CAPÍTULO 7 – ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS DAS 
SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS

Prof. Ms. Welvesley da Silva Santos
welvesleysantos@gmail.com 

Profa. Sinelza Gonzaga de Melo Azevedo
sinelzaazevedo@gmail.com

Prof. Dr. Márcio Urel Rodrigues
marcio.rodrigues@unemat.br 

Neste capítulo apresentamos alguns encaminhamentos metodológicos para 
auxiliar na implementação das sequências didáticas na Prática do Professor (a) que 
ensina Matemática no 6º Ano do Ensino Fundamental no município de Lucas do Rio 
Verde/MT.

O ensino de Matemática deve despertar nos alunos o interesse e uma participação 
ativa, condições fundamentais para a aprendizagem, pois entendemos que o aluno 
deve assumir o papel de protagonista e o professor a função de mediador nesse 
processo. Assim sendo, a nossa intenção foi sistematizar as sequências didáticas em 
que as crianças experimentem o objeto de aprendizagem e em que o professor é um 
mediador, um informante experiente que os estimula a avançar, mas não vem com 
as respostas prontas, pois a memorização, pura e simples, perde espaço e a reflexão 
ganha importância nesse cenário. 

Além disso, defendemos que as aulas de Matemática sejam momentos que 
levem os alunos a refletirem e se posicionarem frente a questões ligadas ao cotidiano 
e realidade, pois o conceito matemático deve ser explorado como uma ideia 
representativa de algo que está inserido no mundo em que vivemos. Desta forma, 
a Matemática pode ser vista como vida real e não como uma disciplina distante e 
restrita ao mundo acadêmico.

As orientações metodológicas propostas neste livro didático foram elaboradas 
visando possibilitar aos professores que ensinam matemática no 6º ano do Ensino 
Fundamental, discussões e reflexões a respeito das sequências didáticas proposta, pois 
concebemos a como sendo um ponto de partida para que outras atividades 
possam ser inseridas.

Esperamos que este livro didático possa contribuir para a prática 
pedagógica dos professores que ensinam Matemática no município de Lucas 
do Rio Verde/MT, possibilitando o desenvolvimento das habilidades da BNCC/
DRC em sala de aula, com o objetivo de envolver os alunos no processo de 
aprendizagem, contextualizando o conteúdo com o intuito de tornar as aulas 
mais atrativas e dinâmicas.

7.1 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA01 - NÚMEROS
Esta habilidade é a primeira de uma série que tem como objeto de 

conhecimento os números naturais e os números decimais. Para começar, a 
ideia é importante que o estudante compreenda o Conjunto dos Números 
Racionais como uma ampliação do Conjunto dos Números Naturais, pois 
esse último apresenta limitações para seu uso envolvendo quantidades não 
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inteiras em medições, no sistema monetário e na expressão de quocientes sem resto. 
Esta habilidade especificamente tem como foco comparar, ordenar, ler e escrever 
os números naturais e os números racionais, assim é importante abordar com o 
estudante o conceito de números maiores e menores, desse modo, comparando-os e 
ordenando-os a partir de sequências e reta numérica. É importante nessa habilidade 
verificar se o aluno consegue ler e escrever os números naturais e decimais, assim 
deve-se pedir para o mesmo que escreva e leia números exposto em atividades.

7.2 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA02 - NÚMEROS
Nessa habilidade é importante o professor trabalhar um pouco da história 

do sistema de numeração, assim os alunos poderão relembrar e valorizar os 
conhecimentos historicamente construídos pela humanidade e reconhecer que a 
Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e das preocupações de 
diferentes culturas. Talvez abordar com os estudantes o quadro comparativo dos 
diferentes sistemas de numeração dará aos estudantes uma ideia prática da escrita 
do número, favorecendo o entendimento de por que o sistema decimal prevaleceu. É 
importante o aluno conhecer o sistema de numeração romano e aplicar suas regras na 
escrita dos números, pois é preciso saber que os números romanos são empregados 
ainda hoje em casos específicos, como em mostradores de relógios, para nomear reis 
e papas e para numerar capítulos de livros e etc. Com essa habilidade o aluno precisa 
compreender a função do zero e o seu valor posicional.

7.3 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA03 - NÚMEROS
Nessa habilidade é essencial o professor abordar a metodologia integradora da 

problematização, a compreensão das ideias elementares associadas a cada operação 
matemática compõe um bom referencial para a proposição de situações-problema 
para o estudante. 

A descrição da habilidade valoriza estratégias pessoais de cálculo na resolução 
dos problemas e destaca também a capacidade de escolha sobre qual tipo de resposta 
deverá ser utilizada (exata ou aproximada). Para isso, sugere-se que o estudante possa: 
Elaborar situações que explorem as ideias elementares associadas a cada operação 
matemática; Explicite, por meio de um relato oral, escrito, ou pictórico (esquema), 
como obteve a resposta de determinado problema; Compare diferentes resoluções 
(individuais e/ou coletivas) a fim de desenvolver múltiplas estratégias resolutivas para a 
mesma situação; Explore a calculadora simples como recurso problematizador 
de situações (reais ou fictícias). Além disso, sugere-se propor atividades em 
que é preciso estimar se determinado valor é suficiente para comprar um 
produto ou situações em que basta fazer o arredondamento de um valor para 
tomar uma decisão. Essas são propostas em que a habilidade de estimar é 
solicitada sem a necessidade do cálculo exato.

7.4 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA04 - NÚMEROS
Nessa habilidade o estudante poderá elaborar argumentos baseado 

nos seus conhecimentos matemáticos para propor etapas do algoritmo de 
cálculo, para construção de fluxograma no desenvolvimento de situações 
problemas. Assim, será de extrema importância à investigação matemática 
que o estudante irá realizar a fim de construir corretamente ideias associadas 
a algoritmo na construção dos fluxogramas. Também é importante lembrar 
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que a capacidade de resolver problemas pode impactar a forma com que o estudante 
se posiciona diante de uma situação, realiza escolhas e pratica ações que impactam 
diretamente na criação de seus Projetos de Vida.

7.5 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA05 - NÚMEROS
Nessa habilidade é importante o professor abordar historicamente sobre o 

número primo e seus conceitos, além de explicitar os conceitos de números composto. 
Pois a partir dos conceitos de Múltiplo, divisor e fator espera-se que à investigação 
matemática que o estudante irá realizar a fim de construir corretamente ideias 
associadas à utilização dos números primos e composto. 

7.6 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA06 - NÚMEROS
Nessa habilidade a metodologia integradora da problematização é essencial 

para o desenvolvimento desta habilidade, pois a compreensão das ideias elementares 
associadas ao conceito de múltiplo e divisores compõe um bom referencial para a 
proposição de situações-problema para o estudante. A descrição da habilidade 
valoriza estratégias pessoais de cálculo na resolução dos problemas e destaca 
também a capacidade de escolha sobre qual tipo de resposta deverá ser utilizada. 
Para isso, sugere-se que o estudante possa elaborar situações que explorem as ideias 
elementares associadas ao conceito de múltiplo e divisores.

7.7 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA07 – NÚMEROS
Nessa habilidade o professor pode ampliar o conceito da habilidade 01, no 

sentido de manter o foco na equivalência e de trazer a fração como resultado do 
quociente de dois números inteiros. Para essa ampliação, as frações impróprias e 
as aparentes fazem mais sentido do que sua apresentação apenas no contexto da 
fração como parte de um todo inteiro. Atividades adequadas para desenvolver esta 
habilidade são as que utilizam múltiplas ideias associadas à fração. Entender a fração 
como parte de um todo (contínuo ou discreto), como sendo o quociente (exato) entre 
dois números inteiros, está intrinsecamente associado à compreensão de situações-
problemas envolvendo a determinação de partes a partir do todo ou vice-versa.

7.8 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA08 - NÚMEROS
Nesta habilidade é importante o professor desenvolver um trabalho pautado 

na História da Matemática com a finalidade de mostrar a representação 
decimal de um número racional (absoluto) como sendo uma evolução de 
sua representação fracionária. A elaboração do conceito de fração decimal 
por François Viète relacionou a base decimal característica do SND com a 
necessidade de representar partes não inteiras nas medições.

Nesta habilidade, é proposto que o estudante seja capaz de distinguir 
entre qual das duas representações (fracionária ou decimal) é a mais 
conveniente para determinada situação. Para isso, sugere-se que o estudante 
possa: Determine a fração decimal equivalente a determinada fração dada (e 
vice-versa); Identifique entre quais números inteiros se encontra determinado 
valor no Sistema Monetário Nacional; Represente uma fração (própria ou 
imprópria) na reta numérica. Podemos salientar a importância que essa 
habilidade pode promover ao estudante, pois o mesmo pode compreende 
a criação de um conceito (no caso, o de número decimal) como sendo uma 
resposta a uma necessidade da humanidade (representar as partes obtidas em 
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uma medição de maneira mais eficiente). Os estudantes podem encontrar sentido em 
estudar quando compreendem a criação de um conceito como sendo uma resposta a 
uma necessidade da humanidade ou quando a Matemática é vista como uma ciência 
viva.

7.9 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA09 - NÚMEROS
Nessa habilidade o verbo “elaborar” permite o professor oportunizar o estudante 

a utilizar a calculadora como um instrumento tecnológico capaz de efetuar uma 
sequência de passos (algoritmo) para determinar a fração a partir de um todo ou vice-
versa. Quando o estudante é levado a elaborar um procedimento com uma finalidade 
específica, ele se depara com a necessidade de decompor o processo em etapas, 
pensar em uma maneira de colocá-las em sequência para que, independentemente 
dos valores indicados inicialmente, sempre obtenha o resultado desejado. Dessa 
forma, ao generalizar um algoritmo, é desenvolvido o pensamento computacional, 
que é tão solicitado pela BNCC.

Para isso, sugere-se que o estudante possa: Interpretar diferentes tipos de 
situações envolvendo o cálculo de uma fração de um valor total (e vice-versa) a fim de 
identificar o que se deseja calcular; Representar o cálculo de frações de um valor total 
(e vice-versa) com o apoio de representações pictóricas, esquemas e listas; Elaborar 
um roteiro explicando a sequência de cálculos necessários para obter o valor de uma 
fração sabendo o valor do todo referente a ela (e vice-versa); Usar uma calculadora 
simples para aplicar o roteiro descrito no tópico anterior com o objetivo de verificar 
os resultados obtidos. Desenvolver assim, o pensamento computacional, na medida 
em que aos estudantes são propostas atividades para elaboração de algoritmos por 
escrito ou suas representações (fluxogramas) para descrever um procedimento que 
vale sempre. 

7.10 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA10 - NÚMEROS
Nessa habilidade a problematização é essencial, para a compreensão das ideias 

elementares associadas a cada operação matemática que compõe um bom referencial 
para a proposição de situações-problema para o estudante. Nessa habilidade é preciso 
que o estudante valorize estratégias pessoais de cálculo na resolução dos problemas 
e destaca também a capacidade de escolha sobre qual tipo de resposta deverá ser 
utilizada (exata ou aproximada). Para isso, sugere-se que o estudante possa: Elaborar 
situações que explorem as ideias elementares associadas a cada operação 
matemática envolvendo os números racionais.

A representação gráfica é um apoio importante nesse tópico, pois 
contribui para a visualização das situações. O desenvolvimento dessa 
habilidade se dá pela resolução de problemas que envolvem operações com 
frações, promovendo assim, a reflexão sobre possíveis mudanças individuais 
que tenham impacto na sociedade.

7.11 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA11 - NÚMEROS
Nessa habilidade é essencial que os professores devem desenvolver a 

problematização, pois é preciso abordar com os estudantes a compreensão 
das ideias elementares associadas a cada operação matemática abordando 
as cinco operações que compõe um bom referencial para a proposição de 
situações-problema para o estudante. É nesta habilidade que introduz a 
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operação de potenciação e enfatiza cálculos estimados e no arredondamento de 
valores numéricos.

A descrição da habilidade valoriza estratégias pessoais de cálculo na resolução 
dos problemas e destaca também a capacidade de escolha sobre qual tipo de resposta 
deverá ser utilizada (exata ou aproximada). Para isso, sugere-se que o estudante possa: 
Elaborar situações que explorem as ideias elementares associadas a cada operação 
matemática; Explicite, por meio de um relato oral, escrito, ou pictórico (esquema), 
como obteve a resposta de determinado problema; Compare diferentes resoluções 
(individuais e/ou coletivas) a fim de desenvolver múltiplas estratégias resolutivas para 
a mesma situação; Explore a calculadora simples como recurso problematizador de 
situações (reais ou fictícias). Além disso, sugere-se propor atividades em que é preciso 
estimar se determinado valor é suficiente para comprar um produto ou situações em 
que basta fazer o arredondamento de um valor para tomar uma decisão.

7.12 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA12 - NÚMEROS
Nessa habilidade é importante desenvolver as técnicas de arredondamento com 

os estudantes, a fim de prepará-los para fazer estimativas que os habilitem a tomar 
decisões e fazer previsões. No dia a dia, nem sempre é preciso conhecer valores exatos 
para tomar certas decisões; muitas vezes, basta conhecer um valor aproximado e com 
essa habilidade pode-se alcançar o tão almejado objetivo. 

Ao introduzir a potenciação como uma multiplicação de fatores iguais, pode-
se mencionar o emprego dessa representação para o cálculo de números muito 
“grandes”, facilitando a tomada de decisão por parte das pessoas no dia-dia. Nessa 
habilidade são exploradas nas atividades propostas em diferentes situações de cálculo 
mental e escritas, algumas fazendo o uso de calculadora.

7.13 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA13 - NÚMEROS
Nessa habilidade é essencial o professor deve desenvolver a problematização, 

pois é preciso abordar com os estudantes a compreensão das ideias elementares 
associadas a porcentagens para a proposição de situações-problema para o estudante. 
Essa habilidade trás o verbo “elaborar” assim, o professor pode oportunizar o estudante 
a desenvolver a habilidade de elaborar situações problemas que tenha sentido para 
dele.

Com essa habilidade é preciso reconhecer que a porcentagem é uma notação 
que está relacionada à notação fracionária e vice-versa; Calcular porcentagens 
usando diferentes estratégias. O estudo da porcentagem é fundamental para 
a compreensão de questões que envolvem temas de Educação financeira, 
Estatística, além de informações divulgadas na mídia, contribuindo para a 
formação crítica e cidadã dos alunos. 

7.14 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA14 - ÁLGEBRA
Nessa habilidade é importante o professor desenvolver nos estudantes 

as capacidades que compõem o pensamento algébrico, pois é nesta habilidade 
que se iniciam tais pensamentos, que é a mais básica, uma vez que trata 
do pensamento generalizador ainda na Aritmética. É possível realizar um 
trabalho mostrando a Álgebra como instrumento generalizador da Aritmética 
no sentido de expressar as propriedades apresentadas nas operações 
matemáticas, neste caso a igualdade.
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Um dos objetivos desta habilidade é levar o estudante a utilizar o sinal de igual 
(=) para representar a igualdade entre duas expressões com representações distintas. 
A partir desse momento, é necessário propiciar ao estudante atividades nas quais 
ele possa, por si mesmo, alterar os valores em ambos os membros e verificar se a 
igualdade se mantém ou não. 

7.15 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA15 - ÁLGEBRA
Para alcançar esta habilidade é importante realizar um trabalho baseado na 

modelagem de problemas, para então compreender a função da incógnita como 
representante de um valor desconhecido e, para isso, utilizar contextos envolvendo 
o cotidiano do estudante e outras áreas da própria Matemática podem ser bastante 
úteis para o desenvolvimento de atividades.

A ideia fundamental de equivalência também é muito intensa nesta habilidade, 
pois é ela que irá subsidiar a obtenção de equações equivalentes a fim de resolver as 
equações criadas pelo estudante na resolução dos problemas. Para isso, sugere-se que 
o estudante possa: Desenvolver o conceito de equação como sendo uma igualdade 
envolvendo expressões algébricas a partir de contextos significativos, por exemplo, 
compra de produtos com valores desconhecidos, cálculo de perímetros envolvendo 
medidas desconhecidas etc.; Elaborar equações equivalentes utilizando a propriedade 
aditiva e a propriedade multiplicativa das igualdades.

7.16 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA16 - GEOMETRIA
É previsto que as primeiras noções de coordenadas cartesianas tenham sido 

desenvolvidas no 5° ano do Ensino Fundamental. Possivelmente foram utilizadas 
diferentes representações para a localização de objetos no plano, como mapas, células 
em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas. Por esse motivo, é possível que 
os alunos já tenham algum conhecimento prévio do assunto. Caso seja possível, faça 
um levantamento desses conhecimentos que podem ter sido previamente adquiridos. 
Assim, nessa habilidade o estudo de coordenadas em guia de ruas e coordenadas 
geográficas visa auxiliar os alunos a construir o conceito de coordenadas cartesianas.

Desse modo, facilitando a relação entre um conceito da Matemática (coordenadas 
cartesianas) e um da Geografia (coordenadas geográficas). Se julgar conveniente, leve 
para a sala de aula alguns guias de ruas e proponha algumas questões envolvendo as 
coordenadas da região ou o ponto do mapa correspondente; Identificar e localizar 
ruas e praças utilizando coordenadas de um guia de ruas; Identificar e localizar 
um ponto em coordenadas geográficas e cartesianas. É importante que os 
alunos se apropriem de linguagens e termos específicos da Matemática, como 
abscissa e ordenada, sem a preocupação de decorá-los. Na medida em que as 
atividades forem sendo desenvolvidas, essas e outras expressões específicas 
da matemática poderão fazer parte do vocabulário deles.

7.17 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA17 - GEOMETRIA
Nessa habilidade é importante desenvolver atividades que explorem os 

níveis de visualização, análise e dedução informal da teoria de Van Hiele para 
a aprendizagem de conceitos geométricos. Inicialmente, o estudante deve 
reconhecer, em um conjunto de sólidos geométricos, aqueles que são prismas 
e pirâmides para, em seguida, analisar os elementos que os compõem (faces, 
arestas e vértices). Atividades que propiciem contagem de tais elementos 
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envolvendo diferentes tipos de pirâmides (e também de prismas) contribuem para a 
identificação de certas regularidades em determinada classe de poliedros e faz com 
que o estudante progrida para níveis mais avançados do pensamento geométrico. 
Para isso, sugere-se que o estudante possa: Identificar, em um, conjunto de sólidos 
geométricos os prismas e as pirâmides a partir da comparação entre suas características 
comuns.

7.18 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA18 - GEOMETRIA
Nessa habilidade o professor pode propor atividades que iniciem do nível de 

análise e progridam até o nível de dedução formal previstos na teoria de Van Hiele 
no desenvolvimento desta habilidade. É altamente recomendável que, inicialmente, 
o estudante obtenha os polígonos individuais no plano e a partir de planificações dos 
sólidos geométricos e, a partir desse momento, analisem suas propriedades para 
elaborar classes de polígonos que apresentem características comuns (triângulos, 
quadriláteros, polígonos regulares etc.). A quantidade de lados de um polígono, 
a medida de seus lados (se são ou não congruentes) e a posição ocupada por um 
em relação ao outro (paralelos ou perpendiculares) são exemplos de possibilidades 
para efetuar tais classificações. Para isso, sugere-se que o estudante possa: Obter 
diferentes planificações de um mesmo sólido geométrico utilizando estratégias 
diversificadas (abertura de uma aresta em comum, rolamento sobre um plano etc.); 
Relatar oralmente, por escrito ou por meio de desenhos, qual polígono apresenta 
determinada propriedade, com o intuito de conceber os polígonos como entes 
geométricos portadores de determinada característica, e não pelo seu formato ou 
aparência; Estabelecer uma relação entre o número de lados, o número de vértices e 
o número de ângulos internos de um polígono.

7.19 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA19 - GEOMETRIA
Nessa habilidade o professor pode iniciar com o recurso à História da Matemática, 

mostrando a importância que os triângulos possuem desde a Antiguidade até as obras 
e construções nos dias atuais. É importante que o estudante note que todo polígono 
pode ser decomposto em triângulos e, por isso, o estudo das propriedades dos 
triângulos e suas características favorece o domínio de muitos conceitos geométricos.

Contextos que envolvam a rigidez triangular, como construção de telhados e 
fixação de estruturas, podem constituir boas sugestões de problematizações para que 
os estudantes desenvolvam outras aplicações baseadas em triângulos. Para 
isso, sugere-se que o estudante possa: Utilizar dobraduras para determinar a 
quantidade de eixos de simetria que um triângulo apresenta, com o intuito de 
classificá-los de acordo com a medida de seus lados; Usar o ângulo reto de um 
esquadro ou régua para comparar os ângulos internos de diferentes triângulos 
a fim de verificar quantos ângulos internos com essa medida um triângulo 
pode apresentar; Desenhar triângulos que apresentem duas características 
distintas (uma em relação à medida de seus lados e outra em relação à medida 
de seus ângulos), por exemplo, traçar um triângulo isósceles e retângulo ou 
um triângulo escaleno e acutângulos; Representar, por meio de diagramas, 
subclasses de triângulos de acordo com as propriedades apresentadas pelos 
seus lados e/ou seus ângulos.

7.20 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA20 - 
GEOMETRIA
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Nessa habilidade o professor pode trabalhar de uma maneira que permita que 
estudantes desenvolva o pensamento geométrico mais complexo, quando o estudo se 
direciona para a inclusão de classes de quadriláteros que apresentam características 
comuns (nível de dedução informal de Van Hiele). Por isso, as atividades precisam levar 
o estudante a compreender os quadriláteros a partir das suas propriedades (e não 
pelo seu formato). Como o número de diagonais apresentadas por um quadrilátero 
é sempre o mesmo, o estudante pode caracterizá-lo a partir das propriedades 
apresentadas por suas diagonais.

Para que isso ocorra, a análise das posições e intersecções das diagonais pode ser 
feita pela observação do resultado de dobraduras em diferentes tipos de quadriláteros. 
Para isso, sugere-se que o estudante possa: Desenhar um quadrilátero a partir de duas 
de suas características, por exemplo, possuir um par de lados paralelos e os demais 
não congruentes ou apresentar as diagonais perpendiculares que se interceptam pelos 
seus pontos médios; Representar, por meio de diagramas, subclasses de quadriláteros 
de acordo com as propriedades apresentadas pelos seus lados e/ou seus ângulos.

7.21 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA21 - GEOMETRIA
Nessa habilidade o professor pode propor atividades que possa fazer com que os 

estudantes compreendam as propriedades dos lados e dos ângulos correspondentes 
em pares de figuras semelhantes. Com essa sequência os alunos terão a oportunidade 
de construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução com 
o uso de malhas quadriculadas. O professor pode apresentar duas maneiras de ampliar 
ou reduzir uma figura: uma delas é ampliar ou reduzir a medida de cada segmento da 
figura original mantendo as medidas dos quadradinhos da malha; e a outra é ampliar 
ou reduzir os quadradinhos da malha. É importante que o professor chame a atenção 
dos estudantes para o fato de que, ao ampliarmos ou reduzirmos proporcionalmente 
uma figura, as medidas dos ângulos correspondentes não são alteradas e as medidas 
dos segmentos correspondentes são proporcionais.

7.22 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA22 - GEOMETRIA
Nessa habilidade o professor pode propor para os estudantes identificar retas 

paralelas e perpendiculares no plano e no espaço em situações cotidianas, além 
de propor propostas construções de retas paralelas e perpendiculares com régua e 
esquadro. O professor também pode pedir aos estudantes que identifiquem na sala 
de aula representações de retas paralelas ou perpendiculares. Pergunte: 
“Apenas observando duas retas conseguimos determinar se elas são paralelas 
ou perpendiculares?”. O professor pode retomar esse questionamento com as 
ilusões de ótica, mostrando a importância de se comprovar as propriedades 
de paralelismo e perpendicularismo, para então, determiná-las como retas 
paralelas ou retas perpendiculares. Nessa habilidade é importante o professor 
propor atividades que incentivam construções geométricas em softwares 
específicos e a reflexão sobre as propriedades geométricas, como paralelismo, 
perpendicularismo, ponto, reta, semirreta, entre outros. Os softwares gratuitos 
de Geometria Interativa ou Dinâmica permitem ao estudante construir e 
explorar de forma interativa os objetos do universo da Geometria Elementar. 
As figuras neles construídas podem ser modificadas a partir do deslocamento 
de seus elementos de base, possibilitando aos alunos que percebam o que 
permanece invariante, alertando-os para determinados padrões e motivando-
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os a fazer conjecturas e a testar suas convicções. Dependendo do software escolhido, o 
passo a passo das construções pode mudar, de acordo com as ferramentas disponíveis. 
Familiarize-se com o programa antes de levá-lo para a sala de aula e permita que os 
alunos explorem as ferramentas presentes no software antes de usá-lo.

7.23 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA23 - GEOMETRIA
Nessa habilidade o professor pode propor para os estudantes construir algoritmo 

para resolver situações passo a passo (como na construção de dobraduras ou na 
indicação de deslocamento de um objeto no plano segundo pontos de referência e 
distâncias fornecidas etc.). Também é importante que os estudantes Interpretem a 
construção de um algoritmo que indica o deslocamento de um objeto, de plantas 
baixas de residências e vistas aéreas.

O pensamento computacional favorece o desenvolvimento dessa habilidade, 
pois trabalha a construção de algoritmo para resolver passo a passo a indicação de 
deslocamento de um objeto no plano. É importante que o professor verifique se os 
estudantes compreendem o resultado do algoritmo e converse sobre a importância da 
precisão nas instruções para que o resultado seja o que se espera. Uma possibilidade é 
utilizar os softwares para explorar os algoritmos de construção de figuras geométricas.

7.24 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA24 – GRANDEZAS E 
MEDIDAS

Nessa habilidade o professor pode propor para os estudantes desenvolver 
projetos que envolvam medições para resolver problemas locais. É interessante que 
o conceito de grandeza seja bem distinto das unidades envolvidas em suas medidas 
e também dos instrumentos utilizados para realizar as medições. Sugere-se variar os 
contextos propostos aos estudantes, abarcando tanto as unidades de medida padrão 
como também as não convencionais no intuito de valorizar as estratégias pessoais 
que determinado grupo social desenvolveu.

A ideia de que medir é comparar quantas vezes uma unidade de medida 
está contida em outra pode favorecer problematizações que podem desencadear 
na necessidade de outros tipos de números, como os racionais, para representar 
as partes não inteiras. Para isso, sugere-se que o estudante possa: Identificar as 
grandezas, unidades de medida e instrumentos de medida com o intuito de distinguir 
suas respectivas atribuições; Desenvolver a ideia de medir através de práticas que 
explorem a determinação de quantas vezes uma unidade de medida está 
contida em outra, por exemplo, verificar o comprimento de um objeto em 
relação ao comprimento de outro, a área de uma superfície em relação a 
outra área etc.; 

Realizar conversões entre as unidades de medida padrão (comprimento, 
massa, área, capacidade e volume) usando como subsídio a estrutura do SND 
para justificar tais conversões; Resolver problemas envolvendo medições da 
área da indústria, engenharia, arquitetura ou construção civil que mostrem 
a necessidade de padronização de unidades de medida; Propor estratégias 
para resolver situações locais que envolvam a realização de medições e 
conversões entre unidades de medida para tomada de decisões, por exemplo, 
situações relacionadas à preservação de áreas ambientais, o cálculo de áreas 
de plantações e a capacidade de água potável de uma cisterna.

7.25 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA25 – 
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GRANDEZAS E MEDIDAS
Nessa habilidade o professor pode propor para os estudantes desenvolver 

inicialmente e essencial que o conceito de ângulo seja estabelecido. Sendo assim, 
é importante considerar as duas ideias seguintes: a de giro em torno de um ponto 
e a de abertura entre duas semirretas de mesma origem. Para o desenvolvimento 
desta habilidade, é possível explorar contextos diversos. Por exemplo, o giro de um 
skatista, o movimento de uma peça na indústria ou a trajetória de um avião auxilia na 
determinação da primeira ideia, enquanto a análise e exploração dos ângulos internos 
(e externos) de polígonos contribuem com o desenvolvimento da segunda. Definições 
baseadas em segmentos de retas orientados com mesma origem podem auxiliar o 
estudante na identificação dos tipos de ângulos e suas aplicações.

Para isso, sugere-se que o estudante possa: Explorar a abertura determinada 
pelos ponteiros de um relógio analógico com intuito de desenvolver a ideia de que o 
que define o ângulo é sua abertura, e não o comprimento de seus lados; Indicar, em 
diferentes horários mostrados pelos ponteiros de um relógio analógico, quais ângulos 
possuem seus lados perpendiculares entre si (ângulo reto) e quais possuem uma 
abertura menor ou maior que a de um ângulo reto (ângulos agudos ou obtusos e raso); 
Usar o ângulo reto de uma régua ou de um esquadro para verificar, em diferentes tipos 
de triângulos e quadriláteros, os tipos de ângulo interno que apresentam e classificar 
essas figuras de acordo com seus ângulos.

7.26 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA26 – GRANDEZAS E 
MEDIDAS

Nessa habilidade os professores podem propor atividades que complemente a 
habilidade anterior e para o desenvolvimento desta, é o uso de recursos tecnológicos 
se apresenta como uma opção para aprofundar a aprendizagem do conceito de 
ângulo. Com o uso de software de geometria dinâmica, pode se propor situações onde 
o aluno possa obter outro polígono do mesmo tipo com características diferentes, por 
exemplo, obter um paralelogramo a partir de um trapézio, conseguir um quadrado a 
partir de um retângulo etc.

7.27 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA27 – GRANDEZAS E 
MEDIDAS

Nessa habilidade os professores podem propor atividades em que o aluno possa 
fazer uso do transferidor para medir os ângulos. Isso pode ser feito por meios 
de figuras recortadas de revistas e jornais, e também pode ser solicitado 
que os alunos façam uso de software de geometria dinâmica para construir 
e medir ângulos. Ainda podemos sugerir atividades em que seja possível o 
aluno construir de ângulos, usando o transferidor, com medidas previamente 
estabelecidas.

7.28 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA28 – 
GRANDEZAS E MEDIDAS

Nessa habilidade os professores podem propor atividades que solicita a 
identificação de ambientes representados na planta baixa e depois incentivar 
os alunos a desenhar plantas baixas de lugares que façam parte do seu 
convívio, como quadra esportiva da escola, sala de aula, biblioteca, refeitório 
etc. Para iniciar o trabalho pode ser proposta uma observação dos espaços da 
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escola. Desse modo, além de desenvolver a habilidade os alunos poderão perceber 
mais detalhes da realidade que os rodeiam.

7.29 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA29 – GRANDEZAS E 
MEDIDAS

Nessa habilidade os professores podem propor atividades que favoreçam o 
entendimento do conceito de perímetro e de área. Para isso, podem ser sugeridas 
situações em que os alunos tenham que fazer desenhos, esse tipo de atividades pode 
ajudar os alunos assimilar os conceitos. Nesse momento, estimule-os a desenharem 
figuras de mesma área e mesmo perímetro e depois proponha atividades de ampliação 
ou redução de figuras e faça questionamentos se é possível estabelecer alguma relação 
entre esses perímetros e áreas. A partir dessa experiência de construção e observação 
os alunos concluíram que o perímetro do quadrado é proporcional a medida dos lados, 
e que o mesmo não ocorre com a área.

7.30 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA30 – ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE

Nessa habilidade os professores podem propor atividades que fazem a conexão 
das unidades temáticas de Números e de Probabilidade e Estatística. As atividades 
devem favorecer a compreensão de que a probabilidade de um evento ocorrer dentro 
um conjunto de eventos possíveis é uma das ideias associadas à fração, e ainda que 
essa relação pode ser expressa de diferentes formas seja na forma fracionária, decimal 
ou percentual. Isso amplia a noção de número racional por parte do estudante. 
Também se recomenda que durante o desenvolvimento dessa habilidade o estudante 
possa: Descrever eventos aleatórios, por exemplo, o sorteio de representantes da sala 
de aula, o resultado do lançamento de uma moeda ou de um dado, a retirada de uma 
carta de baralho etc. e listar os possíveis resultados em eventos equiprováveis. 

7.31 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA31 – ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE

Nessa habilidade os professores podem propor atividades que em que seja 
possível relacionar as unidades de Números, Grandezas e Medidas e também de 
Probabilidade e Estatística.  Para o desenvolvimento desta habilidade é necessário 
que os alunos compreendam os tipos de variáveis (qualitativas e quantitativas), o 
estudante pode elaborar gráficos de barras/colunas simples ou múltiplas a 
fim de se apropriar do procedimento e identificar gráficos imprecisos ou que 
contenham erros. A habilidade ainda prevê que o estudante decida qual é a 
melhor maneira de representar um conjunto de dados, o que desenvolve sua 
capacidade crítica de interpretação de resultados obtidos estatisticamente. 
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7.32 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA32 – ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE

Nessa habilidade os professores podem propor atividades para tornar os 
estudantes produtores e leitores significativos de textos e gráficos. A análise, 
interpretação e conclusão a partir de dados é uma parte importante da Estatística 
Indutiva e complementa os processos envolvidos nos cálculos realizados pela 
Estatística Descritiva. Pesquisas em sites de referência, reportagens vindas da mídia 
tradicional e infográficos são bons recursos para que o estudante diferencie fontes 
confiáveis daquelas sem procedência. Determinar, entre informações imprecisas 
ou que apresentam erros, aquelas que são verdadeiras também contribui com o 
desenvolvimento do senso crítico do estudante.

Pode-se observar que, ao desenvolver as sugestões propostas, a Competência 
Específica 6 é amplamente explorada no sentido de que o estudante faz uso de diferentes 
tipos de linguagens (gráfica, escrita, numérica) para expressar suas conclusões sobre 
o fato estudado. Os títulos dos gráficos podem ser muito variados e podem estar 
associados a uma pesquisa ou a um projeto de intervenção na comunidade proposto 
pelos estudantes.

7.33 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA33 – ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE

Nessa habilidade os professores podem direcionar o foco para que os alunos 
possam a planejar uma pesquisa estatística. Para isso, é possível desenvolver projetos 
com temática sugerida pelos próprios estudantes. Também é importante desenvolver 
atitudes e valores, como cooperação, solidariedade e empatia, e propor intervenções 
que favoreçam a coletividade. A própria decisão do tema pode valer-se de um processo 
democrático em que os estudantes precisam ouvir os argumentos uns dos outros. 
Coletar, apurar, organizar e representar dados a fim de tirar conclusões sobre o objeto 
de estudo delimitado é destaque na habilidade.

7.34 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF06MA34 – ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE

Nessa habilidade podemos propor atividades que apresentam esquema 
visual com instruções um problema simples do cotidiano. Por exemplo, situação--
problema que conecte habilidades relacionadas à leitura e interpretação de tabelas, 
à representação da informação e a princípios do pensamento computacional. 
Essa adesão pode aperfeiçoar o pensamento sistemático na resolução de 
problemas, apresentando um ganho nas habilidades cognitivas necessárias 
para esse tipo de tarefa. Durante a execução da atividade, estimule os alunos a 
seguir o fluxo de informações, observando os dados da tabela em concordância 
com as perguntas apresentadas, com a finalidade de decidirem o fluxo certo 
da informação. 
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