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OBJETIVOS 

      Formar, de acordo com a legislação vigente e com os Valores, Princípios e Premissas do 
Programa de Ensino Integral, alunos autônomos, solidários e competentes, protagonistas de suas 
ações, em busca da Excelência Acadêmica. Que se busca construir uma ponte que conduza dos 
conteúdos às competências pessoais: capacidade de expressão, capacidade de compreensão, 
capacidade de argumentação, capacidade propositiva, capacidade de contextualizar e capacidade 
de abstrair. 

BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO 
TEMAS TRANSVERSAIS 

ENVOLVIDOS 

VALORES 

• Uma escola que também aprende. 
• O currículo como espaço de cultura. 
• Competências com referência. 
• Prioridade para a competência da leitura e escrita. 
• Articulação das competências para aprender. 
• Articulação com o mundo do trabalho. 

 

 Ética  
 
 

 Cidadania  
 

 

 Pluralidade cultural  

 

 Meio ambiente 

 

PRINCÍPIOS 

• Pedagogia da Presença. 
• 4 Pilares da Educação. 

 Aprender a conhecer; 

 Aprender a conviver; 

 Aprender a fazer; 

 Aprender a Ser. 
• Educação Interdimensional. 
• Protagonismo Juvenil. 

PREMISSAS 

• Protagonismo Juvenil. 
• Formação Continuada. 
• Corresponsabilidade. 
• Excelência em Gestão. 
• Replicabilidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AGENDA 

• Função de 2º grau 
 
• Crescimento exponencial 
 
• Função exponencial: equações e inequações 

01/08/ a 31/08 

• Logaritmos: definição e propriedades 
 
• Função logarítmica: equações e inequações 

 
 
 
 
 

03/09 a 28/09 
 
 
 
 
 
 



HABILIDADES AGENDA 

 
Situação de Aprendizagem 8:  
• Resolver problemas que envolvem otimizações (máximos ou mínimos). 

 
Situação de Aprendizagem 1:  
•Aplicar procedimentos de cálculos com potências de mesma base. 
• Identificar o gráfico de uma função exponencial. 

 
Situação de Aprendizagem 2:  
• Resolver situações-problema envolvendo função exponencial. 

01/08/ a 31/08  

HABILIDADES 
PREVISTAS 

4 

 
 

 
Situação de Aprendizagem 2:  
 • Aplicar procedimentos de cálculos com logaritmos. 
 
 Situação de Aprendizagem 3:  
 • Identificar os gráficos de funções exponenciais e logarítmicas. 
 
 Situação de Aprendizagem 4 
 • Resolver situações-problema envolvendo função logarítmica. 
 

03/09 a 28/09 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
3 
 

 
 

ATIVIDADES PRÉVIAS 
-Apresentação 
construtiva do 
significado e das 
propriedades da função 
de 2º grau; exploração 
-Articulação das noções 
sobre potências já 
estudadas em séries/ 
anos anteriores;  
- estabelecimento das 
relações entre as 
funções exponencial e 
logarítmica 

 
 

 
 
 
 

 
ATIVIDADES DIDÁTICAS 

 

 Acesso ao portal mec flix para consulta de 
possíveis dúvidas. 

 
http://www.mecflix.mec.gov.br/ 
 

 Utilização software geogebra  
 
 
 
 

ATIVIDADES 
AUTODIDÁTICAS E 

COMPLEMENTARES 
Consolidação: 

Exposição oral dos 
conteúdos 

trabalhados 
individualmente e 

por grupos; aplicação 
de lista de exercício. 

 
 

ATIVIDADES 
DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 
 
Pesquisas, 
Produção de 
gráficos, leitura e 
análise de textos 
diversos. 
 

 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

 Participação individual  

 Participação em grupo 

 Resolução de exercícios e atividades desenvolvidas em aulas sobre o tema abordados 

 Atividades do caderno do aluno (Apostila) 

 Avaliação Bimestral  

 Frequência 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

 Recuperação contínua 

 O processo de recuperação será desenvolvido sistematicamente no decorrer das aulas nas 
quais os conteúdos não assimilados serão retomados continuamente e paralelamente. Tal 
recuperação consiste em atividades ou exercícios desenvolvidos durante as aulas. 

 Prova de recuperação 
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