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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. Desenvolver o conceito e a prática visando estimular o raciocínio lógico 
matemático com aulas significativas no processo de ensino e aprendizagem. 
 

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  

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 

Situação de Aprendizagem 1: Grandezas, interdependência: um panorama sobre função. 30/07 a 17/08 

Situação de Aprendizagem 2: Construção de gráficos: um olhar ‘funcional’.  20/08 a 31/08 

Situação de Aprendizagem 3: As três formas básicas de crescimento ou decrescimento: A variação e a 
variação da variação .  
 
 

03/09 a 14/09 

Situação de aprendizagem 4: Os fenômenos naturais e o crescimento ou decrescimento exponencial: 
o número ℮.  

17/09 a 28/09 



HABILIDADES AGENDA 

Situação de Aprendizagem 1:  Grandezas, interdependência: um panorama sobre função. 
 
1- Expressar e compreender fenômenos de diferentes tipos por meio da linguagem matemática. 
2- Tomar decisões na resolução-problema vinculadas a fenômenos da realidade. 
 
 
 
 
 

30/07 a 17/08 

HABILIDADES 
PREVISTAS 
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Situação de Aprendizagem 2: Construção de gráficos: um olhar ‘funcional’. 
1- Expressar fenômenos diversos por meio de gráficos. 
2- Compreender transformações realizadas nos gráficos em diferentes contextos. 
 
 
 
 

20/08 a 31/08 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
 
 

2 

 
Situação de Aprendizagem 3: As três formas básicas de crescimento ou decrescimento: A variação e a 
variação da variação .  
1- Compreender fenômenos que envolvam crescimento ou decrescimento. 
2- Expressar a rapidez com que crescem ou decrescem a partir de qualidades expressas nos gráficos 
das funções representadas.  

03/09 a 14/09 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

2 

Situação de aprendizagem 4: Os fenômenos naturais e o crescimento ou decrescimento exponencial: 
o número ℮.   
1- Expressar e compreender fenômenos envolvendo crescimento ou decrescimento exponencial. 
2- Contextualizar e formular propostas de intervenção na realidade a partir de tal compreensão. 
 
 
 

17/09 a 30/09 

HABILIDADES 
PREVISTAS 
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ATIVIDADES 
PRÉVIAS 

Conversa sobre o 
conteúdo a ser 
trabalhado, para 
fim de identificar 
o conhecimento 
que o educando 
já tem sobre o 
assunto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATIVIDADES DIDÁTICAS 

Vídeos aulas com os temas trabalhados em sala de aula. 
https://www.youtube.com/channel/UCZLyNRqqp2MeF
uwuZdbGDJw  
Acesso ao portal mecflix para consulta de aulas sobre 
temas já trabalhados em sala de aula, a fim de 
aprimorar as habilidades adquiridas pelos educandos. 
http://mecflix.mec.gov.br/mecflix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATIVIDADES 

AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES 
Lista de exercícios 
trabalhados 
individualmente e 
em grupos; 
Reforços; Exercícios 
complementares; 
exibição de vídeos; 
e indicação de vídeo 
aulas sobre os 
temas trabalhados. 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES 
DIDÁTICO-

COOPERATIVAS 
Pesquisas; 
apresentação 
de seminário; 
produção de 
relatório sobre 
as habilidades 
trabalhadas ao 
longo do 
bimestre. 
 

 
 
 
 
 
 



CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

 Avaliação em bloco ( bloco A , B, C ) 

 Resolução de exercícios e atividades desenvolvidas em aulas sobre os temas abordados, 
individuais e em grupo. 

 Atividades do caderno do aluno (Apostila) 

  Avaliação Mensal  

 Assiduidade 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

 Recuperação contínua e bimestral 
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, e uma atividade de 
recuperação no final de cada bimestre. 
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