
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO LESTE DOIS 

ESCOLA ESTADUAL PROGRAMA ENSINO INTEGRAL LUCIANE DO ESPÍRITO SANTO 
RUA FRANCISCO F. FRAZAO, 22 – LAJEADO – SP - CEP 08452-180 – TEL.: 2961-2010 

 
 

GUIA DE APRENDIZAGEM 
Este documento foi elaborado de acordo com os Valores, Princípios e Premissas da Escola de Ensino Integral descritos 
no Programa de Ação do Professor e do seu respectivo Professor Coordenador de Área e no Plano de Ação da Escola 
Integral. 

VANESSA BATISTA DA CRUZ Matemática 2018 

3º Bimestre 5 AULAS SEMANAIS 1ª Série E 

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. Tornar o aluno capaz de ler, interpretar e representar retas 
figuras geométricas e coordenadas de um ponto em um plano cartesiano, assim como identificar a 
inclinação de uma reta, o alinhamento de seus pontos e sua inclinação e paralelismo. 
 

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 

 Função do 2 Grau 

 Função 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 – Problemas envolvendo funções do 2º grau em múltiplos contextos: 
problemas de máximo e mínimo 

 Compreender fenômenos que envolvem a proporcionalidade direta entre uma grandeza e o 
01/08 a 31/08 



quadrado de outra, traduzindo tal relação na linguagem matemática das funções 
 
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.  

  Aplicar procedimentos de cálculos com logaritmos 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

05 

 
 

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 
 

03 

 
 

ATIVIDADES PRÉVIAS 
 

Questionamentos sobre 
o conteúdo a ser 
estudado, como surgiu 
a notação exponencial e 
revisão sobre 
potenciação. 

 
 
 
 

 
ATIVIDADES DIDÁTICAS 

 
Caderno do aluno do Estado de São Paulo 
Consulta a plataforma de vídeo aulas mecflix 
www.mecflix.mec.gov.br/ 
 

 
 
 
 

ATIVIDADES 
AUTODIDÁTICAS E 

COMPLEMENTARES 
 

Consolidação: 
Exposição oral dos 
conteúdos 
trabalhados 
individualmente e 
por grupos; 
Reforços; Exercícios 
escritos e relatórios;  
 

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

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

As avaliações serão feitas de forma Processual; Pontual; Contínua e Auto avaliação. Os conceitos 
serão obtidos pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades, divididos em Blocos 
A, B, C e D (Recuperação). 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

Os alunos que ainda obtiverem rendimentos insatisfatórios terão direito a realizar pesquisa sobre 
os conteúdos estudados, bem como a resolução de exercícios para fixar os conteúdos não 
assimilados. Os alunos que excederem o limite de 25% de ausências, do total de aulas dadas, 
permitidas por lei, durante este bimestre, poderá, mediante requisição, compensar suas ausências 
e repor conteúdos e habilidades defasados de acordo com as atividades didáticas e/ou atividades 
auto didáticas e complementares. 
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