
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

1º ANO - EM - MATEMÁTICA 

 

VOLUME 1 VOLUME 2 

1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

SA 1 - CONJUNTOS NUMÉRICOS; 
REGULARIDADES NUMÉRICAS E/OU 
GEOMÉTRICAS. 
Conteúdos e temas: conjuntos 
numéricos; sequencias numérica 
e/ou geométricas; termo geral de 
sequencias numérica. 
 
Competências e habilidades:  
•        obter sequencia numérico a 
partir do conhecimento de seu 
termo geral; (GII) 
•        obter o termo geral de uma 
sequencia numérico a partir da 
identificação da regularidade 
existente; (GI) 
•        reconhecer a existência ou não 
de padrões de regularidades em 
sequencias numéricas ou 
geométricas;(GI) 
•         utilizar a linguagem 
matemática para expressar a 
regularidade dos padrões de 
sequencias numérica ou geométrica. 
(GII) 
SA2 - PROGRESSOES ARITMETICAS 
OU PROGRESSOES GEOMETRICAS  
Conteúdos e temas: progressões 
aritméticas e progressões 
geométricas; expressão do termo 
geral da PA e da PG. 
 
Competências e habilidades:  
•        reconhecer o padrão de 
regularidade de uma sequencia 
aritmético ou de uma sequencia 
geométrica;  
•        utilizar a linguagem 
matemática para expressar a 
regularidade dos padrões de 
sequencias numérica. 
SA3 - SOMA DOS TERMOS DE UMA 
PA Ou DE UMA PG Finita; 
APLICAÇÕES A MATEMÁTICA 
FINANCEIRA  
Conteúdos e temas: progressões 
aritméticas e progressões 
geométricas: termos gerais e soma 
dos termos; juros compostos, 
processos simples de capitalização e 
de amortização. 
 
Competências e habilidades:  
•        utilizar a linguagem 
matemática para expressar a 
regularidade dos padrões de 
sequencias numérica ou geométrica;  
•        aplicar conhecimentos 
matemáticos em situações do 
cotidiano financeiro; generalizar 
procedimentos de calculo com base 
em expressões matemáticas 
associadas ao estudo das 
progressões numéricas. 
SA4 - LIMITE DA SOMA DOS 
INFINITOS TERMOS DE UMA PG 
INFINITA  

SA1 - FUNCOES COMO RELACOES 
DE INTERDEPENDENCIA: 
MULTIPLOS EXEMPLOS  
Conteúdos e temas: 
interdependência entre 
grandezas; proporcionalidade 
direta e inversa; funções: variável 
dependente e variável 
independente; exemplos diversos. 
 
Competências e habilidades: 
•         compreender a ideia de 
proporcionalidade direta e inversa 
como relações de 
interdependência; (GIII) 
•        expressar a 
interdependência entre grandezas 
por meio de funções; (GII) 
•        contextualizar a ideia de 
função e enfrentar situa coes 
relativas ao tema. (GIII) 
SA2 - FUNÇÕES DE 1O- GRAU: 
SIGNIFICADO, GRÁFICOS, 
CRESCIMENTO, DECRESCIMENTO, 
TAXAS. 
Conteúdos e temas: funções de 1o 
grau: significado dos coeficientes, 
crescimento, decrescimento, taxas 
de variação, gráficos, inequações. 
 
Competências e habilidades: 
•        compreender a função de 1o 
grau como expressão de uma 
proporcionalidade direta entre 
grandezas;  
•        expressar essa 
proporcionalidade por meio de 
gráficos. 
SA3 - FUNÇÕES DE 2O- GRAU: 
SIGNIFICADO, GRÁFICOS, 
INTERSECÇÕES COM OS EIXOS, 
VÉRTICES, SINAIS  
Conteúdos e temas: 
proporcionalidade direta com o 
quadrado da variável 
independente; função de 2o grau; 
gráficos de funções de 2o grau – 
Vértice, raízes, sinais. 
 
Competências e habilidades:  
•        compreender a função de 
2º- grau como expressão de uma 
proporcionalidade direta com o 
quadrado da variável 
independente;  
•        expressar por meio de 
gráficos tal proporcionalidade. 
SA4 - PROBLEMAS ENVOLVENDO 
FUNÇÕES DE 2º- GRAU EM 
MÚLTIPLOS CONTEXTOS; 
PROBLEMAS DE MÁXIMOS E 
MÍNIMOS 
Conteúdos e temas: problemas 
envolvendo equações, inequações 
e funções de 2º- grau em 
diferentes contextos; problemas 
envolvendo máximos ou mínimos 

SA 1 - CONJUNTOS NUMÉRICOS; 
REGULARIDADES NUMÉRICAS 
E/OU GEOMÉTRICAS. 
Conteúdos e temas: conjuntos 
numéricos; sequencias numérica 
e/ou geométricas; termo geral de 
sequencias numérica. 
 
Competências e habilidades: obter 
sequencia numérico a partir do 
conhecimento de seu termo geral; 
obter o termo geral de uma 
sequencia numérico a partir da 
identificação da regularidade 
existente; reconhecer a existência 
ou não de padrões de 
regularidades em sequencias 
numéricas ou geométricas; utilizar 
a linguagem matemática para 
expressar a regularidade dos 
padrões de sequencias numérica 
ou geométrica. 
SA2 - PROGRESSOES ARITMETICAS 
OU PROGRESSOES GEOMETRICAS  
Conteúdos e temas: progressões 
aritméticas e progressões 
geométricas; expressão do termo 
geral da PA e da PG. 
 
Competências e habilidades:  
•        reconhecer o padrão de 
regularidade de uma sequencia 
aritmético ou de uma sequencia 
geométrica;  
•        utilizar a linguagem 
matemática para expressar a 
regularidade dos padrões de 
sequencias numérica. 
SA3 - SOMA DOS TERMOS DE UMA 
PA Ou DE UMA PG Finita; 
APLICAÇÕES A MATEMÁTICA 
FINANCEIRA  
Conteúdos e temas: progressões 
aritméticas e progressões 
geométricas: termos gerais e soma 
dos termos; juros compostos, 
processos simples de capitalização 
e de amortização. 
 
Competências e habilidades:  
•        utilizar a linguagem 
matemática para expressar a 
regularidade dos padrões de 
sequencias numérica ou 
geométrica;  
•        aplicar conhecimentos 
matemáticos em situações do 
cotidiano financeiro; generalizar 
procedimentos de calculo com 
base em expressões matemáticas 
associadas ao estudo das 
progressões numéricas. 
SA4 - LIMITE DA SOMA DOS 
INFINITOS TERMOS DE UMA PG 
INFINITA  
Conteúdos e temas: soma dos 
termos de uma PG; limite da soma 

SA1 - FUNCOES COMO RELACOES DE 
INTERDEPENDENCIA: MULTIPLOS 
EXEMPLOS  
Conteúdos e temas: 
interdependência entre grandezas; 
proporcionalidade direta e inversa; 
funções: variável dependente e 
variável independente; exemplos 
diversos. 
 
•        Competências e habilidades: 
compreender a ideia de 
proporcionalidade direta e inversa 
como relações de interdependência; 
expressar a interdependência entre 
grandezas por meio de funções; 
contextualizar a ideia de função e 
enfrentar situa coes relativas ao 
tema. 
SA2 - FUNÇÕES DE 1O- GRAU: 
SIGNIFICADO, GRÁFICOS, 
CRESCIMENTO, DECRESCIMENTO, 
TAXAS. 
Conteúdos e temas: funções de 1o 
grau: significado dos coeficientes, 
crescimento, decrescimento, taxas 
de variação, gráficos, inequações. 
 
Competências e habilidades: 
•        compreender a função de 1o 
grau como expressão de uma 
proporcionalidade direta entre 
grandezas;  
•        expressar essa 
proporcionalidade por meio de 
gráficos. 
SA3 - FUNÇÕES DE 2O- GRAU: 
SIGNIFICADO, GRÁFICOS, 
INTERSECÇÕES COM OS EIXOS, 
VÉRTICES, SINAIS  
Conteúdos e temas: 
proporcionalidade direta com o 
quadrado da variável independente; 
função de 2o grau; gráficos de 
funções de 2o grau – Vértice, raízes, 
sinais. 
 
Competências e habilidades:  
•        compreender a função de 2º- 
grau como expressão de uma 
proporcionalidade direta com o 
quadrado da variável independente;  
•        expressar por meio de gráficos 
tal proporcionalidade. 
SA4 - PROBLEMAS ENVOLVENDO 
FUNÇÕES DE 2º- GRAU EM 
MÚLTIPLOS CONTEXTOS; 
PROBLEMAS DE  
MÁXIMOS E MÍNIMOS  
Conteúdos e temas: problemas 
envolvendo equações, inequações e 
funções de 2º- grau em diferentes 
contextos; problemas envolvendo 
máximos ou mínimos de funções de 
2º- grau.  
 
Competências e habilidades:  



Conteúdos e temas: soma dos 
termos de uma PG; limite da soma 
dos termos de uma PG infinita. 
 
Competências e habilidades:  
•        utilizar a linguagem 
matemática para expressar a 
regularidade dos padrões de 
sequencias numérica ou geométrica;  
•        compreender a noção intuitiva 
de limite de uma função;  
•        considerar a pertinência da 
noção de infinito no calculo de 
quantidades determinadas. 

de funções de 2º- grau.  
 
Competências e habilidades:  
•        compreender fenômenos 
que envolvem a proporcionalidade 
direta entre uma grandeza e o 
quadrado de outra, traduzindo tal 
relação na linguagem matemática 
das funções;  
•        equacionar e resolver 
problemas que envolvem funções 
de 2º- grau, particularmente os 
que envolvem otimizações 
(máximos ou mínimos). 

dos termos de uma PG infinita. 
 
Competências e habilidades:  
•        utilizar a linguagem 
matemática para expressar a 
regularidade dos padrões de 
sequencias numérica ou 
geométrica;  
•        compreender a noção 
intuitiva de limite de uma função;  
•        considerar a pertinência da 
noção de infinito no calculo de 
quantidades determinadas. 

•        compreender fenômenos que 
envolvem a proporcionalidade direta 
entre uma grandeza e o quadrado de 
outra, traduzindo tal relação na 
linguagem matemática das funções;  
•        equacionar e resolver 
problemas que envolvem funções de 
2º- grau, particularmente os que 
envolvem otimizações (máximos ou 
mínimos). 

 


