
 

 

 

DISCIPLINA: Matemática PROFESSOR(A) Ronilda Calazans 
Habilidades exigidas: Conteúdos: AV1 

 
AV1: Onde estudar? 

 
AV1: Dicas para estudo 

 
 
(EF06MA04) 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. 
 
(EF06MA06) Resolver e elaborador 
problemas que envolvam as ideias 
de múltiplo e de divisor. 
 
((EF06MA07) Compreender, 
comparar e ordenar frações 
associadas às ideias de partes de 
inteiros e resultado de divisão, 
identificando frações equivalentes. 
 
(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. 
 
(EF06MA10) Resolver e elaborar 
problemas que envolvam adição, 
subtração, multiplicação e/ou divisão 

 
 Unidade 4 – Divisibilidade: Múltiplos 

e Divisores 
 

 Unidade 5 - Frações 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
- Livro texto 
- Caderno de Atividades  
- Fichas de revisão 

 

 
- Estudar todos os exercícios realizados em 
sala de aula, as fichas de revisão. 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 
 Unidade 5 – Frações 

 

 Unidade 6 – Operações com frações  

 
 
 
 
 
 
 

- Livro texto 
- Caderno de Atividades  
- Fichas de revisão 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Estudar todos os exercícios realizados em 
sala de aula, as fichas de revisão. 
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com números racionais positivos na 
representação fracionária. 
 
(EF06MA13) Resolver e elaborar 
problemas que envolvam 
porcentagens, com base na ideia de 
proporcionalidade, sem fazer uso da 
“regra e três”, utilizando estratégias 
pessoais, cálculo mental e 
calculadora, em contextos de 
educação financeira, entre outros. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

AV3 – trabalhos pedagógicos – 2ª trimestre 
 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado   
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
Quiz (Divisibilidade: múltiplos e 
divisores) 

 

 
07/06/2021 

 
 

11/06/2021 

 
 

1,0 

 
- Será avaliado o conceito de critérios de 
divisibilidade. Situações-problema com 
múltiplos e divisores e fatoração e números 
primos. 
 

 
Trabalho com situações problemas 

envolvendo frações.  

 
05/07/2021 

 
 

09/07/2021 

 
 

1,0 

 
- Será avaliado frações de quantidade, 
números mistos, frações equivalentes e 
simplificar e comparar frações.  

 
Pensamento Computacional 

   
1,0 

 
- Será avaliado pelo professor da área. 

 

Observação: Caso ocorra a alteração de algum conteúdo, o professor da disciplina informará previamente. 


