ANO LECTIVO
2009/2010

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO
Plano da Unidade

Unidade de Ensino: NÚMEROS. ADIÇÃO E SUBTRACÇÃO. PERÍMETRO
COM PETÊNCI AS ES PECÍFIC AS:

• A compreensão das propriedades das operações e a aptidão para usá-las em situações concretas;
• A aptidão para resolver e formular problemas que envolvam os conceitos de perímetro.
OBJECTIVOS:
O que preciso de SABER:
•

Ler e escrever números (números inteiros e números com parte inteira e parte decimal).

•

Identificar ordens e classes da milésima ao milhão.

•

Comparar números (usando os símbolos >, < e =) e representar números numa recta (até à décima).

•

Conhecer os termos das operações: parcelas e soma, aditivo, subtractivo e diferença.

•

Calcular somas e diferenças e estimar a ordem de grandeza de um resultado antes de efectuar o cálculo.

•

Conhecer as unidades de medida de comprimento e mudar de unidade.

•

Identificar o interior, o exterior e a fronteira de uma figura geométrica e calcular o perímetro de polígonos.

O que vou APRENDER:
•

Utilizar, quando oportuno, a representação de conjuntos de números em extensão e em compreensão.

•

Usar os símbolos |N, |N0,

•

Comparar, ordenar e representar números decimais na recta numérica.

∈, ∉.

•

Procurar uma estratégia adequada à resolução de um problema ou jogo de números.

•

Resolver problemas ligados à vida real e aos teus interesses:
o usando números decimais;
o utilizando as operações adição e subtracção;
o envolvendo perímetros.

•

Desenhar figuras, medir o comprimento dos lados e estimar comprimentos em situações reais.

•

Traduzir um enunciado de um problema por uma expressão numérica e vice-versa.

•

Calcular o valor de expressões numéricas com os sinais +, -, ( ).

ESTRATÉGIAS:
• Apresentações (através do diálogo orientado ou de materiais interactivos);
• Modelações (através de materiais manipulativos ou de materiais interactivos);
• Leitura de textos (manual ou projectados no ecran);

• Resolução de exercícios ou problemas (manual, fichas de trabalho/avaliação ou projectados no ecran).
VOU AVALIAR O QUE APRENDI:
•

Resolver: “Questões de escolha múltipla” e “Questões de desenvolvimento” (manual).

MATEMÁTICA
5º ANO

Tempo Previsto: 5 semanas

ANO LECTIVO
2009/2010

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO
Plano da Unidade

Unidade de Ensino: ÁREAS. MULTIPLICAÇÃO.

MATEMÁTICA
5º ANO

Tempo Previsto: 3 semanas

COMPETÊNCI AS ESPECÍFIC AS:
• A aptidão para resolver e formular problemas que envolvam os conceitos de perímetro e de área e as relações entre eles, em diversos contextos;

• A aptidão para calcular áreas de rectângulos e triângulos, recorrendo ou não a fórmulas, em contexto de resolução de problemas.
OBJECTIVOS:
O que preciso de SABER:
• Utilizar a tabuada e tabelas de duas entradas da multiplicação;
• Conhecer os termos da operação multiplicação: factores e produto;
• Calcular produtos e multiplicar por 10; 100; 1000; … 0,1; 0,001 e 0,001;
• Conhecer as unidades de medida de área e mudar de unidade.

O que vou APRENDER:
• Reconhecer figuras geometricamente iguais e distinguir figuras equivalentes de figuras geometricamente iguais.
• Distinguir área de perímetro.
• Medir uma área dada a unidade de medida.
• Calcular a área de figuras planas simples, que se podem decompor em rectângulos e em quadrados.
• Indicar valores aproximados da área de uma figura desenhada em papel quadriculado, a partir do seu enquadramento.
• Resolver problemas da vida corrente:
o utilizando as operações estudadas; usando números decimais; envolvendo áreas e perímetros; envolvendo múltiplos.
• Fazer um esboço que facilite a compreensão e resolução de um problema, discutir estratégias de resolução e avaliar se um resultado é aceitável.
• Utilizar propriedades da multiplicação para simplificar o cálculo mental ou escrito.
• Escrever uma expressão que corresponda a um enunciado e vice-versa.
• Traduzir em linguagem simbólica expressões como dobro, triplo, …
• Escrever em linguagem corrente expressões como 2x3+3x5 ou 2x (3-1).
• Calcular o valor de expressões numéricas envolvendo a adição, a subtracção, a multiplicação e potências de expoente natural.

ESTRATÉGIAS:
•

Apresentações (através do diálogo orientado ou de materiais interactivos);

•

Modelações (através de materiais manipulativos ou de materiais interactivos);

•

Leitura de textos (manual ou projectados no ecran);

•

Resolução de exercícios ou problemas (manual, fichas de trabalho/avaliação ou projectados no ecran).

VOU AVALIAR O QUE APRENDI:

• Resolver: “Questões de escolha múltipla” e “Questões de desenvolvimento” (manual).

ANO LECTIVO
2009/2010

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO
Plano da Unidade

Unidade de Ensino: DIVISÃO

MATEMÁTICA
5º ANO

Tempo Previsto: 2 semanas e meia.

COMPETÊNCI AS ESPECÍFIC AS:
• A compreensão das propriedades das operações e a aptidão para usá-las em situações concretas.
OBJECTIVOS:
O que preciso de SABER:
• Conhecer os termos da operação divisão: dividendo, divisor e quociente.
• Calcular quocientes.
• Dividir por 10; 100; 1000: … 0,1; 0,01; 0,001.

O que vou APRENDER:
• Calcular mentalmente o quociente de um número por 10; 100; 1000; … 0,1; 0,01; 0,001.
• Resolver problemas da vida corrente:
o Utilizando as operações estudadas;
o Usando números decimais;
o Envolvendo conhecimentos de geometria.
 Discutir estratégias de resolução de um problema.
 Avaliar se um resultado é aceitável e estimar a ordem e grandeza de um resultado.
• Identificar divisores e múltiplos de um número.
• Utilizar critérios de divisibilidade na resolução de problemas.
• Escrever uma expressão que corresponda a um enunciado e vice-versa.
• Traduzir em linguagem simbólica expressões como metade, a terça parte, …

• Calcular o valor de expressões numéricas envolvendo a adição, a subtracção, a multiplicação, a divisão e potências de expoente natural.
ESTRATÉGIAS:
• Apresentações (através do diálogo orientado ou de materiais interactivos);
• Modelações (através de materiais manipulativos ou de materiais interactivos);
• Leitura de textos (manual ou projectados no ecran);
• Resolução de exercícios ou problemas (manual, fichas de trabalho/avaliação ou projectados no ecran).

VOU AVALIAR O QUE APRENDI:
• Resolver: “Questões de escolha múltipla” e “Questões de desenvolvimento” (manual).

ANO LECTIVO
2009/2010

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO
Plano da Unidade

Unidade de Ensino: Ângulos. Triângulos.

MATEMÁTICA
5º ANO

Tempo Previsto: 3 semanas.

COMPETÊNCI AS ESPECÌFIC AS:
• A aptidão para realizar construções geométricas, nomeadamente, ângulos e triângulos, bem como para descrever figuras geométricas.

OBJECTIVOS:
O que preciso de SABER:
• Usar o vocabulário e as notações convencionais para representar rectas, semi-rectas e segmentos de recta.
• Reconhecer a posição relativa de duas rectas de um plano.
• Traçar rectas utilizando a régua e o compasso.
• Identificar ângulos.

O que vou APRENDER:
• Identificar e traçar rectas paralelas, perpendiculares e oblíquas.
• Identificar e traçar ângulos rectos, agudos, obtusos e rasos.
• Medir em graus a amplitude de um ângulo.
• Identificar a bissectriz de um ângulo.
• Classificar triângulos quanto à amplitude dos ângulos e quanto ao comprimento dos lados.
• Efectuar medições seleccionando adequadamente o instrumento de medição.
• Determinar o valor da soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo.
• Resolver problemas.

ESTRATÉGIAS
• Apresentações (através do diálogo orientado ou de materiais interactivos);
• Modelações (através de materiais manipulativos ou de materiais interactivos);
• Leitura de textos (manual ou projectados no ecran);
• Resolução de exercícios ou problemas (manual, fichas de trabalho/avaliação ou projectados no ecran).

VOU AVALIAR O QUE APRENDI:
• Resolver: “Questões de escolha múltipla” (manual), “Questões de desenvolvimento” (manual) e “Questões orientadas pelo professor”.

ANO LECTIVO
2009/2010

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO
Plano da Unidade

Unidade de Ensino: Números Racionais. Adição e Subtracção.

MATEMÁTICA
5º ANO

Tempo Previsto: 5 semanas

COMPETÊNCI AS ESPECÍFIC AS:

• O reconhecimento dos conjuntos dos números racionais positivos, das diferentes formas de representação dos elementos desse conjunto e das relações
entre eles, bem como a compreensão das propriedades das operações em cada um deles e a aptidão para usá-las em situações concretas.

OBJECTIVOS:
O que preciso de SABER:
• Usar fracções para representar quocientes.
• Identificar fracções decimais.
• Usar vocabulário relativo a fracções.
• Usar representações gráficas de fracções.

O que vou APRENDER:
• Usar representações gráficas de fracções.
• Identificar fracções decimais e converter fracções decimais em numerais com vírgula e vice-versa.
• Identificar fracções que representem números inteiros e fracções que representem números fraccionários.
• Identificar fracções que representem a unidade, números maiores e menores que a unidade.
• Comparar e ordenar números racionais representados de diversas formas.
• Escrever fracções equivalentes a uma fracção dada.
• Simplificar fracções.
• Adicionar e subtrair dois números representados por fracções com o mesmo denominador e com denominadores diferentes sendo um deles múltiplo do
outro.
• Resolver problemas simples em que intervém números racionais.

ESTRATÉGIAS:
• Apresentações (através do diálogo orientado ou de materiais interactivos);
• Modelações (através de materiais manipulativos ou de materiais interactivos);
• Leitura de textos (manual ou projectados no ecran);
• Resolução de exercícios ou problemas (manual, fichas de trabalho/avaliação ou projectados no ecran).

VOU AVALIAR O QUE APRENDI:
• Resolver: “Questões de escolha múltipla” e “Questões de desenvolvimento” (manual).

ANO LECTIVO
2009/2010

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO
Plano da Unidade

Unidade de Ensino: SÓLIDOS GEOMÉTRICOS.

MATEMÁTICA
5º ANO

Tempo Previsto: 2 semanas e meia

COMPETÊNCI AS ESPECÍFIC AS:

• A predisposição para identificar propriedades de sólidos geométricos, bem como para justificar e comunicar os seus raciocínios.
OBJECTIVOS:
O que preciso de SABER:
• Identificar sólidos geométricos e figuras geométricas.
- Ter a noção de superfície.

O que vou APRENDER:
• Identificar e descrever sólidos geométricos, nomeadamente, prismas, pirâmides, cilindros, cones, esferas.
• Distinguir poliedros de não poliedros.
• Distinguir pirâmides de prismas.
• Relacionar o número de faces, arestas, vértices de uma pirâmide (prisma) com o polígono da base.
• Esboçar perspectivas de sólidos.
• Descobrir experimentalmente, uma planificação da superfície de um paralelepípedo rectângulo e descrever a estratégia utilizada.

• Construir modelos de sólidos geométricos a partir de planificações dadas.
ESTRATÉGIAS:
•

Apresentações (através do diálogo orientado ou de materiais interactivos);

•

Modelações (através de materiais manipulativos ou de materiais interactivos);

•

Leitura de textos (manual ou projectados no ecran);

•

Resolução de exercícios ou problemas (manual, fichas de trabalho/avaliação ou projectados no ecran).

VOU AVALIAR O QUE APRENDI:
• Resolver: “Questões de escolha múltipla” e “Questões de desenvolvimento” (manual).

ANO LECTIVO
2009/2010

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO
Plano da Unidade

Unidade de Ensino: VOLUMES.

MATEMÁTICA
5º ANO

Tempo Previsto: 2 semanas

COMPETÊNCI AS ESPECÍFIC AS:
• A aptidão para calcular volumes de paralelepípedos, recorrendo ou não a fórmulas, em contexto de resolução de problemas.

OBJECTIVOS:
O que preciso de SABER:
• Identificar sólidos geométricos nomeadamente os paralelepípedos e cubo.
• Relacionar unidades de volume do sistema métrico.

• Relacionar as unidades de volume com as unidades de capacidade, do sistema métrico.
O que vou APRENDER:
• Reconhecer sólidos equivalentes.
• Determinar a medida do volume de um sólido por comparação com uma unidade dada.
• Usar as fórmulas de cálculo de volume do paralelepípedo rectângulo e do cubo.
• Resolver problemas ligados à vida corrente que envolvam volumes de paralelepípedos e de cubos.

ESTRATÉGIAS:
• Apresentações (através do diálogo orientado ou de materiais interactivos);
• Modelações (através de materiais manipulativos ou de materiais interactivos);
• Leitura de textos (manual ou projectados no ecran);
• Resolução de exercícios ou problemas (manual, fichas de trabalho/avaliação ou projectados no ecran).

VOU AVALIAR O QUE APRENDI:
• Resolver: “Questões de escolha múltipla” e “Questões de desenvolvimento” (manual).

ANO LECTIVO
2009/2010

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ANGRA DO HEROÍSMO
Plano da Unidade

Unidade de Ensino: Estatística

MATEMÁTICA
5º ANO

Tempo Previsto: 2 semanas

COMPETÊNCI AS ESPECÍFIC AS:
• A compreensão das noções de frequência absoluta e relativa, assim como a aptidão para calcular estas frequências em situações simples.

OBJECTIVOS:
O que preciso de SABER:
• Reconhecer, a necessidade de recolher e organizar informação para estudar uma situação da vida real.
• Construir tabelas de frequências e gráficos de barras a partir de dados fornecidos ou recolhidos.
• Fazer conjecturas a partir da interpretação de informação.

O que vou APRENDER:
• Recolher e organizar dados.
• Construir tabelas de frequência.
• Construir gráficos de barras.
• Ler e interpretar gráficos.

ESTRATÉGIAS:
• Apresentações (através do diálogo orientado ou de materiais interactivos);
• Modelações (através de materiais manipulativos ou de materiais interactivos);
• Leitura de textos (manual ou projectados no ecran);
• Resolução de exercícios ou problemas (manual, fichas de trabalho/avaliação ou projectados no ecran).

VOU AVALIAR O QUE APRENDI:
• Resolver: “Questões de escolha múltipla” e “Questões de desenvolvimento”, que se encontram no manual.

