
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz 
orientações sobre a transição do Currículo Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da 

BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/   

ORIENTAÇÕES CURRICULARES 2020 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

MATEMÁTICA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Números  
 
Sistema de numeração 
decimal: características, 
leitura, escrita e comparação 
de números naturais e de 
números racionais 
representados na forma 
decimal. 
 
História dos números. 
 
Sistema de numeração 
decimal: características, 
leitura, escrita e comparação 
de números naturais e de 
números racionais 
representados na forma 
decimal. 
 
Operações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão, 
potenciação e raiz quadrada) 

(EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e 
escrever números naturais e números 

racionais cuja representação decimal é 
finita, fazendo uso da reta numérica. 

 
(EF06MA02/ES) 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 por meio de 
cédulas, moedas e/ou operações de 

sistemas financeiros. 
 
(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam cálculos (mentais ou escritos, 
exatos ou aproximados) com números 

Matemática na Rede 
Ferramentas disponíveis para estudantes e professores – 

Conteúdos online no site do Programa Matemática na 
Rede: 

https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudo-
online 
   

Khan Academy 
O Khan Academy fornece educação para qualquer um, 

em qualquer lugar, com uma coleção grátis de mais de 
3.800 vídeos de matemática, física, química, biologia, 

entre outras matérias. https://pt.khanacademy.org/ 
    

Portal da Matemática 

O Portal da Matemática oferece a todos os alunos e 
professores videoaulas de matemática que cobrem o 

currículo do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do 
ensino médio. http://matematica.obmep.org.br/  
 

Seneca Já 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudo-online
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudo-online
https://pt.khanacademy.org/
http://matematica.obmep.org.br/
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ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

MATEMÁTICA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

com números naturais. 
 
Divisão euclidiana. 
 
Fluxograma para determinar a 
paridade de um número 
natural. 
 
Múltiplos e divisores de um 
número natural. 
 
Números primos e compostos. 
Mínimo Múltiplo Comum. 
 
Máximo Divisor Comum. 
 
Princípio fundamental da 
Contagem. 
 
Álgebra 
 
Propriedades da igualdade. 
 
Problemas que tratam da 

naturais, por meio de estratégias variadas, 
com compreensão dos processos neles 

envolvidos com e sem uso de calculadora. 
 
(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). 
 

(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. 

 
(EF06MA06/ES) Resolver e elaborar 

problemas que envolvam as ideias de 
múltiplo e de divisor, incluindo a noção de 

Vídeos, planos de aula e planos de estudo adaptados de 
acordo com a BNCC. https://www.senecaja.com/ 

  
Currículo Interativo 

O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que 

reúne objetos e recursos digitais para apoiar professores 
e alunos em processos de ensino e de aprendizagem. 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/  
 

Phet Simulações Interativas 

PhET oferece gratuitamente simulações de fenômenos 
físicos divertidas, interativas e baseadas em pesquisa. 

https://phet.colorado.edu/pt/  
 

Quebra – cabeças de Matemática 
O Quebra-cabeça de Matemática apresenta um acervo de 
desafios matemáticos de forma lúdica e atraente, 

voltados para um público geral e com foco em 
estudantes do 4º ao 6º ano do Ensino Fundamental. 

https://portaldosaber.obmep.org.br/index.php/site/index
?a=4 
 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://www.senecaja.com/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://phet.colorado.edu/pt/
https://portaldosaber.obmep.org.br/index.php/site/index?a=4
https://portaldosaber.obmep.org.br/index.php/site/index?a=4
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ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

MATEMÁTICA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

partição de um todo em duas 
partes desiguais, envolvendo 
razões entre as partes e entre 
uma das partes e o todo. 
 
Probabilidade e Estatística 
Cálculo de probabilidade como 
a razão entre o número de 
resultados favoráveis e o total 
de resultados possíveis em 
um espaço amostral 
equiprovável. 
 
Cálculo de probabilidade por 
meio de muitas repetições de 
um experimento (frequências 
de ocorrências e probabilidade 
frequentista) 

máximo divisor comum ou mínimo múltiplo 
comum. 

 
(EF06MA35/ES) Resolver situações 
problemas de contagem, que envolvam o 

princípio multiplicativo, por meio de 
estratégias variadas, como a construção de 

diagramas, tabelas e esquemas sem 
aplicação de fórmulas. 
 

(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. 

 
(EF06MA15) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam a partilha de uma quantidade 
em duas partes desiguais, envolvendo 
relações aditivas e multiplicativas, bem 

 
 

Nova Escola 
Plataforma com atividades, plano de aula, cursos etc. de 
Matemática e de outras disciplinas para ajudar 

professores e estudantes, separados por temas e 
habilidades do Currículo do Espírito Santo e da BNCC. 

https://novaescola.org.br/plano-de-
aula/busca?disciplina=Matem%C3%A1tica  
 

Portal do Professor 
Este portal é um espaço para você professor acessar 

sugestões de planos de aula, baixar mídias de apoio, ter 
notícias sobre educação ou até mesmo compartilhar um 

plano de aula, participar de uma discussão ou fazer um 
curso.  
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/  

 
SEDU Digital 

Esse ambiente possui salas virtuais para envio de 
conteúdos digitais e atividades para alunos (Google sala 
de Aula), distribuição de tarefas, elaboração de 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca?disciplina=Matem%C3%A1tica
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca?disciplina=Matem%C3%A1tica
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

MATEMÁTICA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

como a razão entre as partes e entre uma 
das partes e o todo. 

 
(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. 
 

questionários de verificação de aprendizagem, 
comunicação em tempo real usando o Meet, dentre 

outras ferramentas disponíveis. 
https://sedudigital.edu.es.gov.br/  
 

Centro de Mídias de Educação do Amazonas 
Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de 

diversos conteúdos de Matemática do Ensino Médio e do 
Ensino Fundamental para estudantes e professores. 
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-

fundamental 
 

 

 

 

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-fundamental
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-fundamental
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ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

MATEMÁTICA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 
HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Números  
 
Múltiplos e divisores de 
um número natural. 
 
Mínimo Múltiplo Comum. 
 
Máximo Divisor Comum. 
 
Cálculo de porcentagens 
e de acréscimos e 
decréscimos simples. 
 
Números Inteiros. 
 
Números inteiros: usos, 
história, ordenação, 
associação com pontos 
da reta numérica e 
operações. 
 
Números Racionais 
 

(EF07MA01) Resolver e elaborar 

problemas com números naturais, 
envolvendo as noções de divisor e de 
múltiplo, podendo incluir máximo divisor 

comum ou mínimo múltiplo comum, por 
meio de estratégias diversas, sem a 

aplicação de algoritmos. 
 

(EF07MA02) Resolver e elaborar 
problemas que envolvam porcentagens, 
como os que lidam com acréscimos e 

decréscimos simples, utilizando 
estratégias pessoais, cálculo mental e 

calculadora, no contexto de educação 
financeira, entre outros. 
 

(EF07MA03) Comparar e ordenar 
números inteiros em diferentes 

contextos, incluindo o histórico, associá-
los a pontos da reta numérica e utilizá-los 

Matemática na Rede 

Ferramentas disponíveis para estudantes e professores – 
Conteúdos online no site do Programa Matemática na Rede: 
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudo-online 

   
Khan Academy 

O Khan Academy fornece educação para qualquer um, em 
qualquer lugar, com uma coleção grátis de mais de 3.800 

vídeos de matemática, física, química, biologia, entre outras 
matérias. https://pt.khanacademy.org/ 
    

Portal da Matemática 
O Portal da Matemática oferece a todos os alunos e professores 

videoaulas de matemática que cobrem o currículo do 6º ano do 
ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. 
http://matematica.obmep.org.br/  

 
Seneca Já 

Vídeos, planos de aula e planos de estudo adaptados de acordo 
com a BNCC. https://www.senecaja.com/ 
  

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudo-online
https://pt.khanacademy.org/
http://matematica.obmep.org.br/
https://www.senecaja.com/
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ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

MATEMÁTICA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Fração e seus 
significados: como parte 
de inteiros, resultado da 
divisão, razão e 
operador. 
 
Números racionais na 
representação fracionária 
e na decimal: usos, 
ordenação e associação 
com pontos da reta 
numérica e operações. 

em situações que envolvam adição e 
subtração. 

 
(EF07MA04/ES) Resolver e elaborar 
problemas que envolvam operações com 

números inteiros, incluindo módulos, 
números opostos e/ou simétricos. 

 
(EF07MA05/ES) Resolver um mesmo 
problema utilizando diferentes algoritmos 

e materiais manipuláveis. 
 

(EF07MA06) Reconhecer que as 
resoluções de um grupo de problemas 

que têm a mesma estrutura podem ser 
obtidas utilizando os mesmos 
procedimentos. 

 
(EF07MA07) Representar por meio de um 

fluxograma os passos utilizados para 
resolver um grupo de problemas. 
 

 
Currículo Interativo 

O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que reúne 
objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos em 
processos de ensino e de aprendizagem. 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/  
 

Phet Simulações Interativas 
PhET oferece gratuitamente simulações de fenômenos físicos 
divertidas, interativas e baseadas em pesquisa. 

https://phet.colorado.edu/pt/  
 

Quebra – cabeças de Matemática 
O Quebra-cabeça de Matemática apresenta um acervo de 

desafios matemáticos de forma lúdica e atraente, voltados para 
um público geral e com foco em estudantes do 4º ao 6º ano do 
Ensino Fundamental. 

https://portaldosaber.obmep.org.br/index.php/site/index?a=4 
 

Nova Escola 
Plataforma com atividades, plano de aula, cursos etc. de 
Matemática e de outras disciplinas para ajudar professores e 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://phet.colorado.edu/pt/
https://portaldosaber.obmep.org.br/index.php/site/index?a=4
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ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

MATEMÁTICA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

(EF07MA08) Comparar e ordenar frações 
associadas a ideias de partes de inteiros, 

resultado da divisão, razão e operador. 
 
(EF07MA09) Utilizar, na resolução de 

problemas, a associação entre razão e 
fração, como a fração 2/3 para expressar 

a razão de duas partes de uma grandeza 
para três partes da mesma ou três partes 
de outra grandeza. 

 
(EF07MA10) Comparar e ordenar 

números racionais em diferentes 
contextos e associá-los a pontos da reta 

numérica. 
 
(EF07MA11/ES) Compreender e utilizar a 

multiplicação e a divisão de números 
racionais, a relação entre elas e suas 

propriedades operatórias, incluindo a 
potenciação. 
 

estudantes, separados por temas e habilidades do Currículo do 
Espírito Santo e da BNCC. 

https://novaescola.org.br/plano-de-
aula/busca?disciplina=Matem%C3%A1tica  
 

Portal do Professor 
Este portal é um espaço para você professor acessar sugestões 

de planos de aula, baixar mídias de apoio, ter notícias sobre 
educação ou até mesmo compartilhar um plano de aula, 
participar de uma discussão ou fazer um curso.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/  
 

SEDU Digital 
Esse ambiente possui salas virtuais para envio de conteúdos 

digitais e atividades para alunos (Google sala de Aula), 
distribuição de tarefas, elaboração de questionários de 
verificação de aprendizagem, comunicação em tempo real 

usando o Meet, dentre outras ferramentas disponíveis. 
https://sedudigital.edu.es.gov.br/  

 
 
 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca?disciplina=Matem%C3%A1tica
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca?disciplina=Matem%C3%A1tica
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
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ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

MATEMÁTICA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

(EF07MA12/ES) Resolver e elaborar 
problemas que envolvam as operações 

com números racionais. 
 
 

Centro de Mídias de Educação do Amazonas 
Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de diversos 

conteúdos de Matemática do Ensino Médio e do Ensino 
Fundamental para estudantes e professores. 
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-fundamental
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ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

MATEMÁTICA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Números 
 
Potenciação  
 
Notação científica 
 
Potenciação e radiciação 
 
O princípio multiplicativo 
da contagem 
 
Porcentagens. 
 
Uso de ferramentas 
digitais para cálculos 
(calculadora, app para 
cálculos, etc.). 
 
Números Racionais. 
 
Dízimas periódicas: fração 
geratriz. 
 
Álgebra  

(EF08MA01) Efetuar cálculos 
com potências de expoentes 

inteiros e aplicar esse 
conhecimento na representação 
de números em notação 

científica. 
 

(EF08MA02) Resolver e elaborar 
problemas usando a relação 
entre potenciação e radiciação, 

para representar uma raiz como 
potência de expoente 

fracionário. 
 

(EF08MA03) Resolver e elaborar 
problemas de contagem cuja 
resolução envolve a aplicação do 

princípio multiplicativo. 
 

(EF08MA04/ES) Resolver e 
elaborar problemas, envolvendo 
cálculo de porcentagens, 

Matemática na Rede 
Ferramentas disponíveis para estudantes e professores – Conteúdos 

online no site do Programa Matemática na Rede: 
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudo-online 
   

Khan Academy 
O Khan Academy fornece educação para qualquer um, em qualquer 

lugar, com uma coleção grátis de mais de 3.800 vídeos de 
matemática, física, química, biologia, entre outras matérias. 
https://pt.khanacademy.org/ 

    
Portal da Matemática 

O Portal da Matemática oferece a todos os alunos e professores 
videoaulas de matemática que cobrem o currículo do 6º ano do ensino 

fundamental ao 3º ano do ensino médio. 
http://matematica.obmep.org.br/  
 

Seneca Já 
Vídeos, planos de aula e planos de estudo adaptados de acordo com a 

BNCC. https://www.senecaja.com/ 
  
 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudo-online
https://pt.khanacademy.org/
http://matematica.obmep.org.br/
https://www.senecaja.com/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz 
orientações sobre a transição do Currículo Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da 

BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/   

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

MATEMÁTICA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 
Valor numérico de 
expressões algébricas. 
 
Associação de uma 
equação linear de 1° grau 
a uma reta no plano 
cartesiano. 
 
Sistemas de Equações. 
 
Sistema de equações 
polinomiais de 1° grau: 
resolução algébrica e 
representação no plano 
cartesiano. 
 
Equações 
 
Equação polinomial de 2° 
grau do tipo ax2 = b 

incluindo o uso de tecnologias 
digitais enfatizando suas 

aplicações no cotidiano. 
 
(EF08MA05) Reconhecer e 

utilizar procedimentos para a 
obtenção de uma fração geratriz 

para uma dízima periódica. 
 
(EF08MA06/ES) Resolver e 

elaborar problemas que 
envolvam cálculo do valor 

numérico de expressões 
algébricas, utilizando as 

propriedades das operações e 
noções de fatoração e produtos 
notáveis. 

 
(EF08MA07) Associar uma 

equação linear de 1° grau com 
duas incógnitas a uma reta no 
plano cartesiano. 

Currículo Interativo 
O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que reúne objetos e 

recursos digitais para apoiar professores e alunos em processos de 
ensino e de aprendizagem. 
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/  

 
Phet Simulações Interativas 

PhET oferece gratuitamente simulações de fenômenos físicos divertidas, 
interativas e baseadas em pesquisa. https://phet.colorado.edu/pt/  
 

Quebra – cabeças de Matemática 
O Quebra-cabeça de Matemática apresenta um acervo de desafios 

matemáticos de forma lúdica e atraente, voltados para um público geral 
e com foco em estudantes do 4º ao 6º ano do Ensino Fundamental. 

https://portaldosaber.obmep.org.br/index.php/site/index?a=4 
 

Nova Escola 

Plataforma com atividades, plano de aula, cursos etc. de Matemática e 
de outras disciplinas para ajudar professores e estudantes, separados 

por temas e habilidades do Currículo do Espírito Santo e da BNCC. 
https://novaescola.org.br/plano-de-
aula/busca?disciplina=Matem%C3%A1tica  

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://phet.colorado.edu/pt/
https://portaldosaber.obmep.org.br/index.php/site/index?a=4
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca?disciplina=Matem%C3%A1tica
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca?disciplina=Matem%C3%A1tica


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz 
orientações sobre a transição do Currículo Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da 

BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/   

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

MATEMÁTICA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 
(EF08MA08) Resolver e elaborar 

problemas relacionados ao seu 
contexto próximo, que possam 
ser representados por sistemas 

de equações de 1° grau com 
duas incógnitas e interpretá-los, 

utilizando, inclusive, o plano 
cartesiano como recurso. 
 

(EF08MA09) Resolver e elaborar, 
com e sem uso de tecnologias, 

problemas que possam ser 
representados por equações 

polinomiais de 2° grau do tipo 
ax2 = b. 
 

 
Portal do Professor 

Este portal é um espaço para você professor acessar sugestões de 
planos de aula, baixar mídias de apoio, ter notícias sobre educação ou 
até mesmo compartilhar um plano de aula, participar de uma discussão 

ou fazer um curso.  
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/  

 
SEDU Digital 

Esse ambiente possui salas virtuais para envio de conteúdos digitais e 

atividades para alunos (Google sala de Aula), distribuição de tarefas, 
elaboração de questionários de verificação de aprendizagem, 

comunicação em tempo real usando o Meet, dentre outras ferramentas 
disponíveis. https://sedudigital.edu.es.gov.br/  

 
Centro de Mídias de Educação do Amazonas 

Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de diversos conteúdos de 

Matemática do Ensino Médio e do Ensino Fundamental para estudantes 
e professores. https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-

fundamental 
 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-fundamental
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-fundamental


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz 
orientações sobre a transição do Currículo Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da 

BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/   

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

MATEMÁTICA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 
Números 
 
Números Reais  
 
Necessidade dos números 
reais para medir qualquer 
segmento de reta 
 
Números irracionais: 
reconhecimento e 
localização de alguns na 
reta numérica. 
 
Potências com expoentes 
negativos, decimais e 
fracionários. 
 
Radiciação e suas 
propriedades. 
 
Números reais: notação 
científica e problemas. 
 

(EF09MA01) Reconhecer que, uma 
vez fixada uma unidade de 

comprimento, existem segmentos de 
reta cujo comprimento não é 
expresso por número racional (como 

as medidas de diagonais de um 
polígono e alturas de um triângulo, 

quando se toma a medida de cada 
lado como unidade). 
 

(EF09MA02) Reconhecer um número 
irracional como um número real cuja 

representação decimal é infinita e 
não periódica, e estimar a 

localização de alguns deles na reta 
numérica. 
 

(EF09MA03/ES) Efetuar cálculos com 
números reais, inclusive potências 

com expoentes fracionários e 
decimais (radiciação). 
 

Matemática na Rede 

Ferramentas disponíveis para estudantes e professores – 

Conteúdos online no site do Programa Matemática na Rede: 

https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudo-online 

Khan Academy 

O Khan Academy fornece educação para qualquer um, em 

qualquer lugar, com uma coleção grátis de mais de 3.800 vídeos 

de matemática, física, química, biologia, entre outras matérias. 

https://pt.khanacademy.org/ 

Portal da Matemática 

O Portal da Matemática oferece a todos os alunos e professores 

videoaulas de matemática que cobrem o currículo do 6º ano do 

ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. 

http://matematica.obmep.org.br/  

Seneca Já 

Vídeos, planos de aula e planos de estudo adaptados de acordo 

com a BNCC. https://www.senecaja.com/ 

Currículo Interativo 

O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que reúne 

objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos em 

processos de ensino e de aprendizagem. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/conteudo-online
https://pt.khanacademy.org/
http://matematica.obmep.org.br/
https://www.senecaja.com/


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz 
orientações sobre a transição do Currículo Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da 

BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/   

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

MATEMÁTICA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Porcentagens: problemas 
que envolvem cálculo de 
percentuais sucessivos. 
 
Uso de ferramentas digitais 
para cálculos (calculadora, 
app para cálculos, planilha 
eletrônica, etc.). 
 
Matemática financeira: 
Juros simples e composto. 
 
Uso de ferramentas digitais 
para cálculos (calculadora, 
app para cálculos, planilha 
eletrônica, etc.). 
 
Álgebra 
 
A linguagem algébrica – 
Polinômios 
 
Funções: representações 
numérica, algébrica e 

(EF09MA04) Resolver e elaborar 
problemas com números reais, 

inclusive em notação científica, 
envolvendo diferentes operações. 
 

(EF09MA05/ES) Resolver e elaborar 
problemas que envolvam 

porcentagens, com a ideia de 
aplicação de percentuais sucessivos 
e a determinação das taxas 

percentuais, preferencialmente com 
o uso de tecnologias digitais, no 

contexto da educação financeira, 
fiscal e tributária. 

 
(EF09MA24/ES) Resolver e elaborar 
problemas que envolvam juros 

simples e compostos no contexto da 
educação financeira com ou sem uso 

de tecnologias digitais. 
 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/  

Phet Simulações Interativas 

PhET oferece gratuitamente simulações de fenômenos físicos 

divertidas, interativas e baseadas em pesquisa. 

https://phet.colorado.edu/pt/  

Quebra – cabeças de Matemática 

O Quebra-cabeça de Matemática apresenta um acervo de desafios 

matemáticos de forma lúdica e atraente, voltados para um público 

geral e com foco em estudantes do 4º ao 6º ano do Ensino 

Fundamental. 

https://portaldosaber.obmep.org.br/index.php/site/index?a=4 

Nova Escola 

Plataforma com atividades, plano de aula, cursos etc. de 

Matemática e de outras disciplinas para ajudar professores e 

estudantes, separados por temas e habilidades do Currículo do 

Espírito Santo e da BNCC. 

https://novaescola.org.br/plano-de-

aula/busca?disciplina=Matem%C3%A1tica  

Portal do Professor 

Este portal é um espaço para você professor acessar sugestões de 

planos de aula, baixar mídias de apoio, ter notícias sobre educação 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://phet.colorado.edu/pt/
https://portaldosaber.obmep.org.br/index.php/site/index?a=4
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca?disciplina=Matem%C3%A1tica
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca?disciplina=Matem%C3%A1tica


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 

Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz 
orientações sobre a transição do Currículo Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da 

BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/   

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

MATEMÁTICA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

gráfica. 
 
Função afim. 
 
Função quadrática. 

(EF09MA27/ES) Reconhecer as 
diversas representações algébricas e 

as principais operações com 
polinômios. 
 

(EF09MA06) Compreender as 
funções como relações de 

dependência unívoca entre duas 
variáveis e suas representações 
numérica, algébrica e gráfica e 

utilizar esse conceito para analisar 
situações que envolvam relações 

funcionais entre duas variáveis. 
 

 

ou até mesmo compartilhar um plano de aula, participar de uma 

discussão ou fazer um curso.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/  

SEDU Digital 

Esse ambiente possui salas virtuais para envio de conteúdos 

digitais e atividades para alunos (Google sala de Aula), distribuição 

de tarefas, elaboração de questionários de verificação de 

aprendizagem, comunicação em tempo real usando o Meet, dentre 

outras ferramentas disponíveis. https://sedudigital.edu.es.gov.br/  

Centro de Mídias de Educação do Amazonas 

Plataforma da SEDUC do Amazonas com aulas de diversos 
conteúdos de Matemática do Ensino Médio e do Ensino 

Fundamental para estudantes e professores. 
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-fundamental 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://centrodemidias.am.gov.br/cursos/ensino-fundamental

