








 

 
 

 

Conteúdos  de Acesso ao 6º ano – Ensino Fundamental I 

Língua Portuguesa 

 Adjetivos e substantivos 

 Gêneros textuais (Poema, poesia, carta, e-mail, etc) 

 Encontros vocálicos e consonantais  

 Noções de ortografia 

 Tempos verbais e suas conjugações 

 Classificação tônica das palavras 

 Pontuação 

 Intertextualidade 

 Produção textual 
 

 

 

 

 

 

Matemática 

 Efetuar as técnicas operatórias das quatro operações 
fundamentais e aplicá-las nas resoluções de problemas 
apresentados nas diversas situações do cotidiano, ou seja, 
ganho, perda, compra, venda, lucros envolvendo o sistema 
de numeração.  

 Números fracionários e decimais, assim como aplicá-los 
nas quatro operações e resoluções de problemas. 

 Valor posicional dos números e o sistema monetário atual 

 Unidades fundamentais de medidas, dos múltiplos e 
submúltiplos. 

 Expressões numéricas 

 Geometria em sua vida cotidiana,  

 Noções de perímetros e áreas das figuras geométricas 

 Ângulos de 45 e 90 graus 

 Reconhecimento de retas, curvas abertas e fechadas 
aplicadas nas construções de sólidos e figuras criativas. 

 Dominar as tabuadas.  

 Esses conteúdos são importantes para que os alunos 
possam raciocinar com lógica e criatividade, para assim 
poder relacionar, comparar, classificar, generalizar e criar. 
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