
 

 

Material Digital do Professor 
3º bimestre – Quadro bimestral 

Matemática – 1º ano 

 Referência ao material didático Referência a BNCC 

 Unidades que  
compõem o bimestre 

 Expectativa de aprendizagem Objetos de conhecimento Habilidades 

3
º 

b
im

e
st

re
 Unidade 6:  

Coleções e o dinheiro 
brasileiro 
 
Unidade 7:  
Diversão e arte 

N
ú

m
e

ro
s 

Fazer contagem, ler, escrever, comparar e ordenar 
números até 50. 
 
Comparar números com o suporte da reta numé-
rica. 
 
Representar e calcular adições. 
 
Decompor números para construção de fatos fun-
damentais da adição. 
 
Resolver e elaborar problemas que envolvam ideias 
da adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Contagem de rotina 
 
Contagem ascendente e des-
cendente 

(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de 
quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas.  

Quantificação de elementos de 
uma coleção: contagem um a 
um, pareamento ou outros 
agrupamentos e comparação 

(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utili-
zando diferentes estratégias, como o pareamento e outros 
agrupamentos. 

(EF01MA03) Estimar e comparar quantidade de objetos de 
dois conjuntos (em torno de 20 elementos), por estimativa 
e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para indicar 
“tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”.  

Leitura e escrita de números 
naturais (até 50) 
 
Reta numérica 
 
Problemas envolvendo signifi-
cados da adição, da subtração, 
da multiplicação e da divisão 

(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 
100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e 
simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos, brin-
cadeiras, materiais da sala de aula, entre outros.  

(EF01MA05) Comparar números naturais de até duas ordens 
em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numé-
rica. 

Construção de fatos funda-
mentais da adição 

(EF01MA06) Construir fatos fundamentais da adição e utilizá-
-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas. 

Composição e decomposição 
de números naturais 

(EF01MA07) Compor e decompor número de até duas or-
dens, por meio de diferentes adições, com o suporte de ma-
terial manipulável, contribuindo para a compreensão de ca-
racterísticas do sistema de numeração decimal e o desenvol-
vimento de estratégias de cálculo. 

Problemas envolvendo dife-
rentes significados da adição e 
da subtração (juntar, acrescen-
tar, separar, retirar) 

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com 
os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com 
o suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando 
estratégias e formas de registro pessoais.  
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G
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Relacionar a figura geométrica espacial esfera a ob-
jetos do mundo físico. 
 
Identificar a representação de círculos em obras de 
arte. 

Figuras geométricas espaciais: 
reconhecimento e relações 
com objetos familiares do 
mundo físico 

(EF01MA13) Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, 
cilindros, esferas e blocos retangulares) a objetos familiares 
do mundo físico.  

Figuras geométricas planas: re-
conhecimento do formato das 
faces de figuras geométricas 
espaciais 

(EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, qua-
drado, retângulo e triângulo) em desenhos apresentados em 
diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos 
geométricos. 
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 Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédu-

las do Real. 
 
Resolver problemas que envolvam comparação de 
números e trocas entre moedas e cédulas do Real. 

Sistema monetário brasileiro: 
reconhecimento de cédulas e 
moedas 

(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas e 
cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situa-
ções simples do cotidiano do estudante. 

P
ro
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 Construir, ler e interpretar uma tabela, bem como 

um gráfico de barras a partir das informações de 
uma tabela. 

Leitura de tabelas e de gráficos 
de barras simples 

(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e gráficos de co-
lunas simples. 

 

 


