DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE

Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa
Santa Maria da Feira
Alameda Fernando Pessoa, 278
4520- 827 Santa Maria da Feira

6º Ano

ÁREA CURRICULAR: MATEMÁTICA
GUIÃO ORIENTADOR DO TRABALHO A DESENVOLVER AO LONGO DO ANO LETIVO
Ao longo deste ano letivo o aluno deve:
‐ Ser responsável, concentrado e participativo;
‐ Utilizar corretamente a Língua Portuguesa em contexto de aula e na realização dos trabalhos de casa/ pesquisa/ outros;
‐ Respeitar os elementos da comunidade escolar em contexto de aula e fora dela;
‐ Cumprir as regras estabelecidas;
‐ Esclarecer sempre as suas dúvidas;
‐ Ser autónomo e cooperante;
‐ Revelar espírito crítico e espírito de iniciativa.

De acordo com o estabelecido no Projeto Curricular de Agrupamento, as Metas Curriculares, http://www.dge.mec.pt previstas
para o 6º ano de escolaridade e o programa em vigor, abordaremos os seguintes temas:

PERÍODOS

SUBDOMÍNIO/CONTEÚDOS TEMÁTICOS

Nº DE
TEMPOS
LETIVOS

Potências de expoente natural
‐ Potência de base racional não negativa;
‐ Linguagem simbólica e linguagem natural em enunciados envolvendo
potências.
Números naturais
‐ Números primos;
‐ Crivo de Eratóstenes;
- Teorema fundamental da aritmética e aplicações;
- Máximo divisor comum;
- Mínimo múltiplo comum.
Números racionais (Números racionais positivos e negativos)
‐ Números racionais negativos;
‐ Simétrico e valor absoluto de um número racional;
Números racionais (Adição e subtração)
‐ Segmentos de reta orientados; orientação positiva e negativa de segmentos
orientados da reta numérica;
‐ Adição de números racionais; definição e propriedades;
‐ Subtração e soma algébrica de números racionais; definição e propriedades;
- Módulo da diferença de dois números como medida da distância entre os
pontos que representam esses números na reta numérica
Potências de expoente natural
‐ Regras operatórias das potências de base racional não negativa;
‐ Prioridade das operações;
Sequências e regularidades
‐ Determinação de termos de uma sequência definida por uma lei de
formação recorrente ou por uma expressão geradora;
‐ Determinação de expressões geradoras de sequências definidas por uma lei
de formação recorrente;
‐ Problemas envolvendo a determinação de uma lei de formação compatível
com uma sequência parcialmente conhecida.
Proporcionalidade direta
‐ Noção de grandezas diretamente proporcionais e de constante de
proporcionalidade direta;
‐ Proporções; extremos, meios e termos de uma proporção; propriedades;
regra de três simples;
‐ Escalas em mapas;
‐ Problemas envolvendo a noção de proporcionalidade direta entre
grandezas mutuamente dependentes.
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DOMÍNIO

Números e
Operações

1º
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Geometria e
Medida

Figuras geométricas planas
‐ Ângulo ao centro e setor circular;
‐ Polígonos inscritos numa circunferência;
‐ Retas e segmentos de reta tangentes a uma circunferência;
‐ Polígonos circunscritos a uma circunferência;
‐ Apótema de um polígono.
Medida (área)
‐ Fórmula para o perímetro do círculo; aproximação por perímetros de
polígonos regulares inscritos e circunscritos;
‐ Fórmula para a área de polígonos regulares;
‐ Fórmula para a área e do círculo; aproximação por áreas de polígonos
regulares inscritos;
‐ Problemas envolvendo o cálculo de perímetros e áreas de polígonos e
círculos.
Sólidos geométricos e propriedades
‐ Prismas; prismas oblíquos e regulares;
‐ Pirâmides;
‐ Bases, faces laterais e vértices de prismas e pirâmides;
‐ Pirâmides regulares;
‐ Cilindros; bases, eixo, geratrizes e superfície lateral de um cilindro;
‐ Cones; base, vértice, eixo, geratrizes e superfície lateral de um cone;
‐ Cilindros e cones retos;
‐ Relação entre o número de arestas e de vértices de um prisma (ou
pirâmide) e da respetiva base;
‐ Poliedros convexos;
‐ Relação de Euler;
‐ Planificações de sólidos;
‐ Problemas envolvendo sólidos geométricos e respetivas planificações.
Medida (volume)
‐ Fórmula para o volume do paralelepípedo retângulo com dimensões de
medida racional;
‐ Fórmulas para o volume do prisma reto e do cilindro reto;
‐ Problemas envolvendo o cálculo de volumes de sólidos.

2º

Geometria e
Medida

3º

Organização
e tratamento
de dados

Isometrias do plano
‐ Reflexão central como isometria; invariância da amplitude de ângulo;
‐ Mediatriz de um segmento de reta; construção da mediatriz utilizando
régua e compasso;
‐ Reflexão axial como isometria; invariância da amplitude de ângulo; eixos de
simetria; a bissetriz de um ângulo como eixo de simetria;
‐ Rotação de sentido positivo ou negativo como isometria; invariância da
amplitude de ângulo;
‐ Imagem de um segmento de reta por uma isometria;
‐ Construção de imagens de figuras planas por reflexões centrais e axiais e
por rotações;
‐ Simetrias de rotação e de reflexão;
‐ Problemas envolvendo as propriedades das isometrias e utilizando
raciocínio dedutivo;
‐ Problemas envolvendo figuras com simetrias de rotação e de reflexão axial.
‐ Semirreta de sentido positivo associada a um número; ordenação de
números racionais;
‐ Conjunto dos números inteiros relativos e conjunto dos números racionais
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Representação e tratamento de dados
‐ Formulação de questões e natureza dos dados;
‐ Gráficos circulares;
‐ Extremos e amplitude
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
DOMÍNIO

INDICADORES

CONHECIMENTO
Domínio do Saber e
Saber fazer
APROPRIAÇÃO DE
CONHECIMENTOS,
DESENVOLVIMENTO
DE CAPACIDADES E
METAS A ATINGIR

COMPREENSÃO

CAPACIDADE DE
QUESTIONAR /
PROBLEMATIZAR /
PRODUZIR

DOMÍNIO DE
TÉCNICAS

RESPONSABILIDADE
Domínio do Ser
ATITUDES E VALORES

RESPEITO/
CUMPRIMENTO DE
REGRAS

AUTONOMIA,
COOPERAÇÃO E
INICIATIVA

PARAMETROS
Domínio dos conhecimentos de anos / capítulos anteriores
para prosseguir ou aprofundar conhecimentos.
Aquisição dos conhecimentos dos conteúdos estudados.
Domínio da linguagem específica da Matemática.
Organização do conhecimento de forma a responder às
questões propostas.
Aplicação dos conhecimentos a novas situações.
Descrição/ explicitação do raciocínio utilizado para resolver
um problema.
Capacidade de resolução de problemas.
Capacidade de comunicação em situações diversificadas.
Ampliação de conhecimentos consultando outros livros,
Internet, enciclopédias…
Autoavaliação dos conhecimentos.
Domínio de técnicas, processos e procedimentos da
Matemática.
Utilização correta do material de Matemática.
Assiduidade/pontualidade
Realização dos trabalhos de casa
Realização das atividades da aula
Cumprimento de prazos
Material necessário
Organização
Respeito pelos outros
Cumprimento de regras da aula
Respeito pela opinião dos outros
Participação solicitada
Participação espontânea
Realização de atividades de forma autónoma
Hábitos de trabalho
Cooperação com os outros
Persistência/perseverança
Concentração/Interesse/ empenho
Justificação/fundamentação de opiniões
Espírito de iniciativa e curiosidade pelo saber

PONDERAÇÃO

20%

25%

25%

10%

6%

7%

7%

setembro de 2014
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