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GUIA DE APRENDIZAGEM 
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1º BIMESTRE 05 AULAS SEMANAIS 1º A/B/C 

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 
conhecimento sobre a natureza e os riscos ambientais. 
 

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. 

 
Segundo o documento de Apresentação 
dos Temas Transversais, eles são 
“questões sociais consideradas 
relevantes”, “problemáticas sociais atuais 
e urgentes, consideradas de abrangência 
nacional e até mesmo de caráter 
universal”. Segundo tais critérios foram 
selecionados e serão trabalhados: 
1. Ética 
2. Meio Ambiente 
3. Saúde 
4. Pluralidade Cultural 
5. História 
 

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 – Conjuntos Numéricos; Regularidades Numéricas e Geométricas 
21/02 à 

16/03/2018 

Situação de aprendizagem 2 e 3 – Progressões Aritméticas e Progressões Geométricas, Soma dos 
Termos de uma PA ou de uma PG Infinitas e Aplicações à Matemática Financeira 

19/03 à 
13/04/2018 



 
Situação de aprendizagem 4 – Limite da Soma dos infinitos termos de uma PG Infinita 
 
 

16/04 a 
28/04/2018 

HABILIDADES AGENDA 

Situação 1 – Obter sequências numéricas a partir do conhecimento de seu termo geral; obter o 
termo geral de uma sequência numérica a partir da identificação da regularidade 
existente;reconhecer a existência ou não de padrões de regularidades em sequências numéricas 
ou geométricas;utilizar a linguagem matemática para expressar a regularidade dos padrões de 
sequências numéricas ou geométricas. 
 
 
 
 

De 21/02 
16/03/2018 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

 
03 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 
 

Reconhecer o padrão de regularidade de uma sequência aritmética ou de uma sequência 
geométrica, utilizar a linguagem matemática para expressar a regularidade dos padrões de 
sequências numéricas. Utilizar a linguagem matemática para expressar a regularidade dos 
padrões de sequências numéricas ou geométricas; aplicar conhecimentos matemáticos em 
situações do cotidiano financeiro;generalizar procedimentos de cálculo com base em expressões 
matemáticas associadas ao estudo das progressões numéricas. 

De19/03 
13/04/2018 
HABILIDADES  
PREVISTAS 
        05 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 
            
 
 
 
 
 
 

 
Situação de aprendizagem 4 – utilizar a linguagem numérica para expressar a regularidade dos 
padrões de sequências numéricas ou geométricas; compreender a noção intuitiva do limite de 
uma função; considerar a pertinência da noção de infinito no cálculo de quantidades 
determinadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 16/04 
30/04/2018 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
04 

 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 



ATIVIDADES PRÉVIAS ATIVIDADES DIDÁTICAS 
ATIVIDADES 

AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

As avaliações serão feitas de forma escrita, participativa, investigativa, coletiva e prática. Cujas 
notas serão obtidas pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades. 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

Compensar e repor conteúdos e habilidades defasados de acordo com atividades didáticas e / ou 
atividades autodidáticas e complementares.   
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