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Tema Genérico do Plano de Aula: 

NÚMEROS 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou 
Componente Curricular) 

 Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no 
planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a 
questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar 
aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, 
respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. 

Objetos de Conhecimento 

 Sistema de numeração decimal: características, leitura, escrita e comparação de 
números naturais e de números racionais representados na forma decimal 

 Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) com 
números naturais  

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base 
Municipal de Caçador) 

 (EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números 
racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Computador, tablet ou celular; 
 Caderno, caneta, lápis, borracha, cola, régua e cartolina 

Aula 1: 
Pinte a tabuada e o resultado conforme a legenda 



 

Legenda para pintura 

16 – amarelo                                      24 – vermelho 

32 – verde claro                                40 – verde escuro 

48 – azul claro                                    56 – azul escuro 

64 – rosa ou lilás                                 72 – roxo                          80 - laranja 



Aula 2: 

 



Aula 3 e 4: 

Construa em uma superfície de cartolina o dominó da tabuada e jogue em família: 

 

 

 

Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas, apresentar o caderno contendo as atividades propostas 



Registro de Frequência 

 Fixar a tabuada do 8 - 1H/A 
 Pintar conforme o código - 1H/A 
 Construir e jogar o dominó da tabuada em família - 2H/A 

Referencial 
- BNCC 
Sites: 
- https://atividadespedagogicas.net/2017/10/atividades-educativas-de-multiplicacao.html 
- https://www.nossoclubinho.com.br/domino-da-tabuada/ 
- https://br.pinterest.com/pin/384002305720392132/ 
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