
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANSELMO DE ANDRADE 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS – Grupo 230 

Planificação Anual / Critérios de Avaliação 

Disciplina: Matemática – 5.º ano             2016 / 2017 

 
Domínio 

(Unidade/Tema) 

 

Subdomínio/ 
Conteúdos 

Meta de aprendizagem 
geral Estratégias/Recursos Avaliação:  

Instrumentos/Pesos 
Tempo*/ 

Calendarização 

Números e 
Operações 

 
Números naturais 
 
 
Números racionais 
não negativos 

 
Conhecer e aplicar propriedades 
dos divisores. 
 
Efetuar operações com números 
racionais não negativos. 
 
Resolver problemas. 
 

 
Estratégias: 
- Trabalho individual 
e/ou de grupo 
- Tarefas de introdução 
e/ou exploração dos 
conteúdos  
- Exercícios e problemas 
de aplicação dos 
conteúdos 
- Utilização da 
plataforma digital 
associada ao manual 
adotado 
- Utilização da Escola 
Virtual 
- 5 minutos de cálculo 
- Ganha num minuto 
- Matematicando em 
Família 
- Concursos e 
campeonatos 
(SuperTmatik-Cálculo 
Mental e Canguru 

 
Conhecimento de factos e 

procedimentos, resolução de 

problemas, raciocínio e 

comunicação matemática - 85 % 

- Realização de tarefas/ 

atividades de avaliação 

diagnóstica, formativa e 

sumativa (exercícios e fichas do 

manual adotado, trabalhos 

individuais e/ou de grupo, 

questões-aula, testes, 5 minutos 

de cálculo,…) 

- Qualidade e rigor da 

participação na aula 

 

 
20 tempos  

(1º P) 
 

40 tempos  
(24 1ºP + 16 2ºP) 

 

Geometria e 
Medida 

 
Ângulos, amplitude 
de ângulos, 
paralelismo e 
perpendicularidade 
 
 
 
 
Triângulos e 
paralelogramos 
 
Áreas  
 

 
Reconhecer propriedades 
envolvendo ângulos, 
paralelismo e 
perpendicularidade. 
 
Medir amplitudes de ângulos. 
 
 
Reconhecer propriedades de 
triângulos e paralelogramos. 
 
Medir áreas de figuras planas. 
 
Resolver problemas. 

 
38 tempos  

(20 1ºP + 18 2ºP) 

 
 
 

 
 
 

18 tempos 
(2º P)  

 
 

30 tempos  
(3º P) 
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Álgebra 

 
Expressões 
algébricas e 
propriedades das 
operações 
 

 
Conhecer e aplicar as 
propriedades das operações. 
 
Resolver problemas. 

Matemático)  
 
Recursos: 
- Professor 
- Alunos 
- Material escolar 
básico (manual escolar, 
caderno de atividades, 
caderno diário, material 
de escrita) 
- Material informático 
(computador e 
videoprojetor) 
- Software de geometria 
dinâmica 
- Material de medição e 
desenho (régua, 
esquadro, transferidor e 
compasso) 
- Calculadora 
 

 

Atitudes e valores – 15 % 

- Assiduidade/pontualidade  

- Participação nas aulas 

- Comportamento e empenho 

- Apresentação do material  

- Organização do caderno diário  

- Realização de trabalhos de casa  

- Cumprimento de prazos 

 

 
 

 
 

18 tempos  
(9 1º P + 9 2ºP) 

Organização e 
Tratamento de 

Dados 

 
Gráficos cartesianos 
 
Representação e 
tratamento de 
dados 

 
Construir gráficos cartesianos. 
 
Organizar e representar dados. 
 
Tratar conjuntos de dados. 
 
Resolver problemas. 
 

 
 
 
 
 
 

24 tempos  
(3º P) 

* Considera-se 1 tempo o período de 45 minutos. O número de tempos pode variar consoante a turma devido ao calendário escolar e feriados.  

Nota: A avaliação final relativa aos 2.º e 3.º períodos resulta da média aritmética dos resultados obtidos pelo aluno, atendendo a todos os instrumentos de 

avaliação e seus pesos respetivos, utilizados desde o início do ano letivo.  
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Perfil de Aprendizagens  - Matemática 2.º Ciclo - 2016 / 2017 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 
 Conhecer e aplicar propriedades dos divisores. 
 Resolver problemas envolvendo o cálculo do máximo divisor comum e do mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais. 
 Efetuar operações com números racionais não negativos. 
 Resolver problemas de vários passos, envolvendo operações com números racionais representados por frações, dízimas, percentagens e numerais mistos. 
 Conhecer e aplicar propriedades dos números primos. 
 Representar e comparar números racionais positivos e negativos. 
 Adicionar números racionais positivos e negativos. 
 Subtrair números racionais positivos e negativos. 

GEOMETRIA E MEDIDA 
 Reconhecer propriedades envolvendo ângulos, paralelismo e perpendicularidade. 
 Resolver problemas envolvendo as noções de ângulo, paralelismo e perpendicularidade. 
 Medir amplitudes de ângulos. 
 Resolver problemas envolvendo adições, subtrações e conversões de medidas de amplitude expressas de forma complexa e incomplexa.  

 Reconhecer propriedades de triângulos e paralelogramos. 
 Resolver problemas envolvendo as noções de triângulos. 
 Medir áreas de figuras planas. 
 Resolver problemas envolvendo o cálculo de áreas de figuras planas. 

 Relacionar circunferência com ângulos, retas e polígonos. 
 Medir o perímetro e a área de polígonos regulares e de círculos. 
 Resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetros e áreas de polígonos e círculos. 
 Identificar sólidos geométricos. 
 Reconhecer propriedades dos sólidos geométricos. 
 Resolver problemas envolvendo sólidos geométricos e as respetivas planificações. 
 Medir volumes de sólidos. 
 Resolver problemas envolvendo o cálculo de volumes de sólidos. 
 Construir e reconhecer propriedades de isometrias do plano.  
 Resolver problemas envolvendo as propriedades das isometrias utilizando o raciocínio dedutivo. 
 Resolver problemas envolvendo figuras com simetrias de rotação e de reflexão axial. 
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ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 
 Construir gráficos cartesianos. 
 Organizar e representar dados. 
 Tratar conjuntos de dados. 
 Resolver problemas envolvendo a análise de dados representados em tabelas de frequência, diagramas de caule-e-folhas, gráficos de barras e de linhas.  
 Resolver problemas envolvendo a média e a moda de um conjunto de dados, interpretando o respetivo significado no contexto de cada situação. 
 Organizar e representar dados. 

 Resolver problemas envolvendo a análise de dados representados de diferentes formas. 
 Resolver problemas envolvendo a análise de um conjunto de dados a partir da respetiva média, moda e amplitude. 

ÁLGEBRA 
 Construir gráficos cartesianos. 
 Organizar e representar dados. 
 Tratar conjuntos de dados. 
 Resolver problemas envolvendo a análise de dados representados em tabelas de frequência, diagramas de caule-e-folhas, gráficos de barras e de linhas.  
 Resolver problemas envolvendo a média e a moda de um conjunto de dados, interpretando o respetivo significado no contexto de cada situação. 
 Organizar e representar dados. 

 Resolver problemas envolvendo a análise de dados representados de diferentes formas. 
 Resolver problemas envolvendo a análise de um conjunto de dados a partir da respetiva média, moda e amplitude. 

 

 

 

 

 


