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Competências Específicas de Matemática

8 
Competências

Desenvolvidas

Ao longo da 
trajetória escolar 
dos estudantes
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Campos da Matemática no DC-GO Ampliado

• Geométrico
• Probabilístico

• Estatístico

• Espacial

• Temporal 

• Aritmético

• Algébrico
Unidades 

Números e 
Álgebra

Unidade 
Grandezas e 

Medidas

Unidade 
Geometria

Unidade 
Probabilidade 
e Estatística
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MATEMÁTICA

Conceitos 
Fundamentais da 

Matemática no DC-
GO Ampliado
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Código Alfanumérico

EF07MA02-A

O primeiro par de letras 
indica a etapa de Ensino 

Fundamental

O primeiro par de números 
indica o ano (01 a 09) a que se 

refere a habilidade

O segundo par de letras indica 
o componente curricular

Modificação da 
habilidade original

O último par de números
indica a posição da habilidade

na numeração sequencial do ano



Estrutura de uma Habilidade

(EF09MA12-B) Reconhecer triângulos semelhantes em

situações de ampliação, congruência e redução, e as

relações que existem entre seus perímetros e suas áreas.

Verbo: indica o processo cognitivo

Complemento do verbo: objeto de conhecimento/ 
conhecimento/ conteúdo 

Modificadores: indicam contexto ou maior especificação da 
aprendizagem 
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MATEMÁTICA – 8º ANO

Unidade 

temática

Objetos de conhecimento/

Conteúdos 

Habilidades estruturantes Habilidades 

complementares
4º Corte Temporal

Geometria

Classificações de polígonos em 

regulares e não regulares

Polígonos regulares: quadrado e 

triângulo equilátero

(EF06MA18-B*) Classificar

polígonos, considerando lados,

vértices e ângulos em regulares e

não regulares, em suas

representações no plano.

(EF07MA27) Calcular medidas de

ângulos internos de polígonos

regulares, sem o uso de fórmulas,

e estabelecer relações entre

ângulos internos e externos de

polígonos, preferencialmente

vinculadas à construção de

mosaicos e de ladrilhamentos.

(EF07MA28) Descrever, 

por escrito e por meio de 

um fluxograma, um 

algoritmo para a construção 

de um polígono regular 

(como quadrado e triângulo 

equilátero), conhecida a 

medida de seu lado.
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