
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) 

Matemática para o Ensino Fundamental – Anos Finais tem como referencial as 

recomendações e os pressupostos explicitados pela Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), documento normativo fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (DCN) e em conformidade com o Plano Nacional de Educação (PNE). 

A BNCC tem como objetivo balizar a qualidade da educação nacional, constituindo-se na 

referência para a formulação dos currículos e das propostas pedagógicas das instituições 

escolares, superando assim a fragmentação das políticas educacionais e garantindo um 

patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes. 

 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DA BNCC  

A BNCC propõe que a educação brasileira tenha como foco o desenvolvimento de 

um conjunto de competências que, devidamente explicitado, oferece referências para o 

fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais. Nesse aspecto, o 

documento sustenta que 

[...] as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de 

competências, por meio da indicação clara do que os alunos devem “saber” 

(considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, 

sobretudo, do que devem “saber fazer”. (BNCC, p. 13). 

A BNCC afirma também, de forma explícita, seu compromisso com a educação 

integral, reco-nhecendo que 

[...] a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano 

global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse 

desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão 

intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. (BNCC, p. 14). 

Destaca ainda a importância da interdisciplinaridade e da contextualização, na medida 

em que 
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[...] propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do 

conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para 

dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e 

na construção de seu projeto de vida. (BNCC, p. 15). 

O documento sustenta ainda que, no Ensino Fundamental – Anos finais, é a hora 

de retomar e ressignificar as aprendizagens do Ensino Fundamental – Anos iniciais, 

visando aprofundar e ampliar os repertórios dos estudantes, fortalecendo sua autonomia 

e oferecendo-lhes ferramentas para acesso e interação crítica com diferentes 

conhecimentos e fontes de informação, em especial as midiáticas e as digitais. 

 

 

 

   Com relação especificamente aos aspectos pedagógicos na área de Matemática, a BNCC 

afirma: 

O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento 

matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar 

e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a 

formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, 

procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas (BNCC, p. 264). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDADE 1: Saber usar porcentagens é importante para quais atividades? DE C 

Capítulo 1- Números reais 

 Números irracionais 

 Números reais 

 Potências de um número real 

 com expoentes racionais 

 Propriedades da potenciação 

 Comparando potências 

 Notação científica 

 Radicais 

 Operações com radicais 
 

Capítulo 2- Matemática financeira 

 Porcentagens sucessivas 

 Juro 
 

UNIDADE 2- A Álgebra é necessária em quais situações?  

Capítulo 1- Expressões algébricas e resolução de equações polinomiais 

 Produtos notáveis 

 Fatoração 

 Equação do 2º grau 
 
Capítulo 2- Funções 
 

 Definição de função 

 Função do 1º grau 

 Crescimento e decrescimento de funções 

 Estudo da função do 1o 

 Função do 2º grau 

 Estudo da função do 2º grau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADERNO 1 

 

 Período 1º Bimestre  



 

UNIDADE 3- Como proporcionalidade e semelhança estão 

presentes em nosso cotidiano?  
Capítulo 1- Razão e proporção  
 Razão entre duas grandezas de espécies diferentesClassificação dos triângulos 

 Resolução de problemas envolvendo proporcionalidade (taxa de variação) 

 Segmentos proporcionais 

 
Capítulo 2- Semelhança de triângulos  

 
 Conceito de semelhança 

 Casos de semelhança de triângulos 

 Ângulos formados por feixes de paralelas cortadas por transversais 

 

UNIDADE 4- Qual é a relação entre a Trigonometria e as medidas 

inacessíveis?  
Capítulo 1- Triângulo retângulo e circunferência  

 Elementos de um triângulo retângulo 

 Teorema de Pitágoras 

 Outras relações métricas no triângulo retângulo 

 Arcos e ângulos na circunferência 

 Relações métricas na circunferência 
 
Capítulo 2- Introdução à trigonometria  

 Razões trigonométricas no triângulo retângulo 

 Relações trigonométricas em um triângulo qualquer 

 
 
 

 UNIDADE 5-  
Capítulo 1- Polígonos, prismas e cilindros  

 Construção de polígonos regularesÁrea do quadrado 

 Áreas de polígonos regulares 

 Volumes de prismas e de cilindros retos 
 

   Capítulo 2- O plano cartesiano e vistas ortogonais de figuras espaciais  
 Coordenadas de um ponto 

 Distância entre dois pontos 

 Ponto médio de um segmento 

 Perímetros e áreas de polígonos 

 Conceito de vistas e aplicação em desenhos com perspectivas 
 

 

CADERNO 2 

CADERNO 3 

   Período 2º Bimestre 

 Período 3º Bimestre 



 

UNIDADE 6 - 

Capítulo 1- Probabilidades  

 Conceito de probabilidades 

 Probabilidades de eventos independentes 

 Probabilidades de eventos dependentes 
 
Capítulo 2- Estatística  

 
 Medidas de tendência central 

 Escolha e construção de gráficos para a representação de dados estatísticos 

 Análise e interpretação de gráficos 

 Elaboração de pesquisas amostrais 

CADERNO 4 

 Período 4º Bimestre 


