
  

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

MATEMÁTICA [500] 

PLANIFICAÇÃO DE MATEMÁTICA_7.º ano 

 ano letivo 2021 | 2022 

NOTA PRÉVIA: ao longo da planificação do ano letivo foram previstas atividades de recuperação e/ou consolidação de aprendizagens de 
modo a responder a eventuais insuficiências motivadas pela interrupção das aulas presenciais, nos anos letivos 2019.2020 e 2020.2021, em 
virtude da pandemia de Covid-19. Alguns dos temas referidos nesta planificação, em especial os temas referidos na recuperação/consolidação 
de aprendizagens, poderão, eventualmente, ser tratados em trabalhos de projeto ou atividades de aprendizagens práticas interdisciplinares. 

1.º PERÍODO 
DOMÍNIO 

TEMA 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

TEMPOS 
50’ 

 

REC./CONSOLIDAÇÃO DE APRENDIZAGENS 
NÚMEROS RACIONAIS  

 Números racionais 

 Comparação de números racionais 

 Conjuntos numéricos 

 Introdução à adição de números 
racionais 

 Adição de dois números racionais na 
reta numérica 

 Subtração de números racionais. 

1. NÚMEROS PRIMOS E NÚMEROS 
COMPOSTOS 

2. ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO COM 
REPRESENTAÇÃO NA RETA NUMÉRICA 

 Representação de números racionais 
na reta numérica. 

 Adição em Z. 

 Adição e subtração em Q. 

 Simplificação da escrita. 

3. MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO EM Q – 
PROPRIEDADES 

 Multiplicação em Q. 

 Propriedades da multiplicação em Q. 

 Divisão em Q. 

4. POTÊNCIAS, RAIZ QUADRADA E RAIZ 
CÚBICA 

 Potências. 

 Notação científica com expoente 
natural. 

 Raiz quadrada. 

 Raiz cúbica. 

 Comparar e ordenar números inteiros, em contextos diversos, com 
e sem recurso à reta numérica. 

 Adicionar e subtrair números inteiros recorrendo ao cálculo mental 
e a algoritmos e fazer estimativas plausíveis. 

 Reconhecer números inteiros e racionais nas suas diferentes 
representações, incluindo a notação científica com expoente 
natural, em contextos matemáticos e não matemáticos. 

 Comparar números inteiros e racionais, em contextos diversos, 
com e sem recurso à reta real. 

 Calcular com e sem calculadora, com números inteiros 
(multiplicação, divisão e potenciação de expoente natural) e 
racionais (adição, subtração, multiplicação e divisão) recorrendo 
a valores exatos e aproximados e em diferentes representações, 
avaliar os efeitos das operações e fazer estimativas plausíveis. 

 Identificar a raiz quadrada de quadrados perfeitos e relacionar 
potências e raízes nestes casos. 

 Resolver problemas com números racionais em contextos 
matemáticos e não matemáticos, concebendo e aplicando 
estratégias de resolução, incluindo a utilização de tecnologia, e 
avaliando a plausibilidade dos resultados. 

52 

 

1. CONCEITO DE FUNÇÃO E DE GRÁFICO DE 
UMA FUNÇÃO 

 Referencial cartesiano. 

 Correspondências entre conjuntos. 
Relações entre variáveis. 

2. FUNÇÃO LINEAR E FUNÇÃO AFIM 

3. PROPORCIONALIDADE DIRETA COMO 
FUNÇÃO 

4. TERMO GERAL DE UMA SEQUÊNCIA 
NUMÉRICA E DE UMA SUCESSÃO. 
REPRESENTAÇÃO 

 Reconhecer uma função em diversas representações, e 
interpretá-la como relação entre variáveis e como 
correspondência unívoca entre dois conjuntos, e usar funções 
para representar e analisar situações, em contextos matemáticos 
e não matemáticos. 

 Representar e interpretar graficamente uma função linear e 
relacionar a representação gráfica com a algébrica e 
reciprocamente. 

 Resolver problemas utilizando funções, em contextos 
matemáticos e não matemáticos, concebendo e aplicando 
estratégias para a sua resolução, incluindo a utilização de 
tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos resultados. 

 Reconhecer regularidades e determinar uma lei de formação de 
uma sequência numérica ou não numérica e uma expressão 
algébrica que a representa. 
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2.º PERÍODO 

DOMÍNIO 
TEMA 

CONTEÚDOS 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
TEMPOS 

50’ 

 

REC./CONSOLIDAÇÃO DE APRENDIZAGENS 

ÁREAS E VOLUMES 

 Circunferência, ângulos, retas e 
polígonos 

 Perímetro de um círculo 

 Área de um polígono regular. Área de 
um círculo 

1. SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS E 
EXTERNOS DE UM TRIÂNGULO 

2. IGUALDADE DE TRIÂNGULOS 

3. PROPRIEDADES, CLASSIFICAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DE QUADRILÁTEROS 

 Calcular perímetros e áreas de figuras planas, incluindo o círculo, 
recorrendo a fórmulas, por enquadramento ou por decomposição e 
composição de figuras planas. 

 Analisar polígonos, identificando propriedades relativas a essas 
figuras, e classificá-los de acordo com essas propriedades. 

 Construir quadriláteros a partir de condições dadas e recorrendo 
a instrumentos apropriados, incluindo os de tecnologia digital. 

 Reconhecer o significado de fórmulas para o cálculo de áreas de 
polígonos (polígonos regulares e trapézios) e usá-las na 
resolução de problemas em contextos matemáticos e não 
matemáticos. 

 Resolver problemas usando ideias geométricas em contextos 
matemáticos e não matemáticos, concebendo e aplicando 
estratégias de resolução, incluindo a utilização de tecnologia, e 
avaliando a plausibilidade dos resultados. 

52 

 

1. NOÇÃO DE EQUAÇÃO 

 Expressões algébricas. 

 Fórmulas e equações. 

2. RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES 

 Reconhecer, interpretar e resolver equações do 1.º grau a uma 
incógnita (sem denominadores) e usá-las para representar 
situações em contextos matemáticos e não matemáticos. 

 

1. NOÇÃO DE SEMELHANÇA 

2. TEOREMA DE TALES 

 Identificar e representar semelhanças de figuras no plano, 
usando material e instrumentos apropriados, incluindo os de 
tecnologia digital, e utilizá-las em contextos matemáticos e não 
matemáticos, prevendo e descrevendo os resultados obtidos, 
incluindo o seu efeito em comprimentos e áreas. 

 Utilizar os critérios de igualdade e de semelhança de triângulos 
na sua construção e na resolução de problemas, em contextos 
matemáticos e não matemáticos. 

 Resolver problemas usando ideias geométricas em contextos 
matemáticos e não matemáticos, concebendo e aplicando 
estratégias de resolução, incluindo a utilização de tecnologia, e 
avaliando a plausibilidade dos resultados. 
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3.º PERÍODO 

DOMÍNIO 
TEMA 

CONTEÚDOS 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
TEMPOS 

50’ 

 

REC./CONSOLIDAÇÃO DE APRENDIZAGENS 
ISOMETRIAS NO PLANO 

CRITÉRIOS DE IGUALDADE DE TRIÂNGULOS 

3. SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS 

4. POLÍGONOS SEMELHANTES 

 Identificar e construir o transformado de uma dada figura através 
de isometrias (reflexão axial e rotação) e reconhecer simetrias de 
rotação e de reflexão em figuras, em contextos matemáticos e não 
matemáticos, prevendo e descrevendo os resultados obtidos. 

 Descrever figuras no plano e no espaço com base nas suas 
propriedades e nas relações entre os seus elementos e fazer 
classificações explicitando os critérios utilizados. 

 Identificar e representar semelhanças de figuras no plano, 
usando material e instrumentos apropriados, incluindo os de 
tecnologia digital, e utilizá-las em contextos matemáticos e não 
matemáticos, prevendo e descrevendo os resultados obtidos, 
incluindo o seu efeito em comprimentos e áreas. 

 Utilizar os critérios de igualdade e de semelhança de triângulos 
na sua construção e na resolução de problemas, em contextos 
matemáticos e não matemáticos. 

 Resolver problemas usando ideias geométricas em contextos 
matemáticos e não matemáticos, concebendo e aplicando 
estratégias de resolução, incluindo a utilização de tecnologia, e 
avaliando a plausibilidade dos resultados. 

32 

 

REC./CONSOLIDAÇÃO DE APRENDIZAGENS 
ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

 População. Amostra 

 Frequência absoluta e relativa 

 Variáveis estatísticas 

 Amplitude, média e moda 

 Gráfico circular 

1. ORGANIZAÇÃO, ANÁLISE E 
INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

2. MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO 

3. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 Distinguir os vários tipos de variáveis: qualitativa, quantitativa 
discreta e contínua. 

 Recolher, organizar e representar dados recorrendo a tabelas de 
frequência absoluta e relativa, diagramas de caule-e-folhas e 
gráficos de barras, de linhas e circulares, e interpretar a informação 
representada. 

 Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de 
dados em contextos familiares variados e utilizar medidas 
estatística para os interpretar e tomar decisões. 

 Interpretar e produzir informação estatística e utilizá-la para 
resolver problemas e tomar decisões informadas e 
fundamentadas. 

 Analisar e interpretar informação contida num conjunto de dados 
recorrendo às medidas estatísticas mais adequadas (mediana, 
média, moda) e reconhecer o seu significado no contexto de uma 
dada situação. 

 Planear e realizar estudos estatísticos que incluam a comparação 
de dois ou mais conjuntos de dados, identificando as suas 
semelhanças e diferenças. 

 Desenvolver a capacidade de compreender e de construir 
argumentos e raciocínios estatísticos. 
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Conteúdos de 
aprendizagem 

transversais 

A.E.: Objetivos essenciais de aprendizagem 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Práticas essenciais de aprendizagem 

Resolução de 
problemas 
 
 
 
 
 
Raciocínio 
matemático 
 
 
 
 
 
Comunicação 
matemática 

 Desenvolver confiança nas suas capacidades e 
conhecimentos matemáticos, e a capacidade 
de analisar o próprio trabalho e regular a sua 
aprendizagem. 

 Desenvolver persistência, autonomia e à-
vontade em lidar com situações que envolvam 
a Matemática no seu percurso escolar e na 
vida em sociedade. 

 Desenvolver interesse pela Matemática e 
valorizar o seu papel no desenvolvimento das 
outras ciências e domínios da atividade 
humana e social. 

 Desenvolver a capacidade de abstração e de 
generalização, e de compreender a noção de 
demonstração, e construir argumentos 
matemáticos e raciocínios lógicos. 

 Exprimir oralmente e por escritas ideias 
matemáticas, com precisão e rigor, para 
justificar raciocínios, procedimentos e 
conclusões, recorrendo ao vocabulário e 
linguagem próprios da matemática 
(convenções, notações, terminologia e 
simbologia 

 Estabelecer conexões entre diversos temas matemáticos e de 
outras disciplinas. 

 Tirar partido da utilização da tecnologia nomeadamente para 
experimentar, investigar, comunicar, programar, criar e 
implementar algoritmos. 

 Utilizar a tecnologia para fazer verificações e resolver problemas 
numericamente, mas também para fazer investigações, 
descobertas, sustentar ou refutar conjeturas. 

 Utilizar a tecnologia, geometria dinâmica e folhas de cálculo, no 
estudo de números, funções e geometria. 

 Apreciar o papel da matemática no desenvolvimento das outras 
ciências e o seu contributo para a compreensão e resolução dos 
problemas da humanidade através dos tempos. 

 Enquadrar do ponto de vista da História da Matemática os 
conteúdos abordados que para o efeito se revelem particularmente 
adequados. 

 Resolver problemas, atividades de modelação ou desenvolver 
projetos que mobilizem os conhecimentos adquiridos ou fomentem 
novas aprendizagens. 

 Comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por 
escrito, para descrever, explicar e justificar procedimentos, 
raciocínios e conclusões. 

 Avaliar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e 
dificuldades na sua aprendizagem. 

 

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

Conhecedor / sabedor / culto/ informado 

[A, B, G, I, J] 

Criativo 

[A, C, D, J] 

Crítico / Analítico 

[A, B, C, D, G] 

Indagador / Investigador 

[C, D, F, H, I] 

Respeitador da diferença / do outro 

[A, B, E, F, H] 

Sistematizador/ organizador 

[A, B, C, I, J] 

Questionador 

[A, F, G, I, J] 

Autoavaliador 

[transversal às áreas] 

Comunicador 

[A, B, D, E, H] 

Participativo / colaborador 

[B, C, D, E, F] 

Responsável / autónomo 

[C, D, E, F, G, I, J] 

Cuidador de si e do outro 

[B, E, F, G] 

 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA) 

A – Linguagens e textos B – Informação e comunicação 

C – Raciocínio e resolução de problemas D – Pensamento crítico e pensamento criativo 

E – Relacionamento interpessoal F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G – Bem-estar, saúde e ambiente H – Sensibilidade estética e artística 

I – Saber científico, técnico e tecnológico J – Consciência e domínio do corpo 

 


