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Conteúdos - Matemática 7.º ano         

    Ano letivo 2020-2021 

Planificação anual por domínio 

Temas transversais:  
Raciocínio matemático, comunicação matemática e resolução de 

problemas 

Período Domínios Temas 
N.º de aulas  

(45 min) 

1.º 

Números e operações 

Números racionais  

 Adição algébrica 

 Expressões algébricas. 

 Multiplicação e divisão de números racionais 

 Potências de números racionais 

 Notação científica com expoente natural 

 Quadrados perfeitos 

 Raiz quadrada 

27 

Álgebra 

Generalidades sobre funções.  

 Referenciais cartesianos 

 Introdução ao estudo das funções 

 Pares ordenados 

 Gráficos de funções 

 Representação de funções com domínios e 
conjuntos de chegada finitos 

17 

Recuperação; atividades suplementares; outras 20 

2.º 
Álgebra 

Funções e sequências. 

 Funções constantes 

 Funções lineares 

 Funções de proporcionalidade direta 

 Sequências 
Introdução ao estudo de equações 
Equações 

 Noção de equação 

 Raiz ou solução de uma equação 

 Princípios de equivalências de equações 

 Resolução de equações do 1.º grau sem 
denominadores 

 Classificação de equações 

 Resolução de problemas utilizando equações em 
contextos matemáticos e não matemáticos 

18 
 
 
 
 
 

29 
 
 
 

Recuperação; atividades suplementares; outras 8 

3.º Geometria 

Figuras geométricas. Áreas. Semelhança 

 Polígonos 

 Soma das amplitudes dos ângulos internos e 
externos de um polígono convexo 

 Quadriláteros 

 Paralelogramos 

 Área do trapézio 

24 
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 Figuras semelhantes 

 Critérios de semelhança de triângulos 

 Relação entre perímetros e áreas de figuras 
semelhantes 

OTD 

Organização e tratamento de dados 

 Tabelas de frequências 

 Média e moda  

 Mediana de um conjunto de dados numéricos 

20 

Recuperação; atividades suplementares; outras 4 

  
 

Total 
 

167 


