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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. 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 

Situação de Aprendizagem 4: Circunferências e cônicas: significados, equações, aplicações 02/05 á 10/05 



Situação de Aprendizagem 5: A equação de 3º grau e o aparecimento natural dos números 
complexos 
Situação de Aprendizagem 6: Das fórmulas à análise qualitativa: relação entre coeficientes e 
raízes 

11/05 á 31/05 

Situação de Aprendizagem 7: Equações e polinômios: divisão por x - k e redução do grau da 
equação 
Situação de Aprendizagem 8: Números complexos: representação no plano e significado das 
operações (translações, rotações, ampliações) 
 

03/06 á 27/06 

HABILIDADES AGENDA 

Situação de Aprendizagem 4: 
1. Capacidade de expressar por meio da linguagem algébrica as propriedades características de 
curvas muito frequentes na natureza, como as circunferências e as cônicas.  
2. Capacidade de reconhecer, em diferentes contextos, a presença das circunferências e das 
cônicas, expressas por meio de suas equações. 
 3. Capacidade de lidar com as equações das circunferências e das cônicas para resolver 
problemas simples, em diferentes contextos. 

02/05 á 10/05 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

 

 
5 
 
 
 

   
Situação de aprendizagem 05 
1. Compreender a representação de perguntas por equações. 
2. Compreender a importância do deslocamento das atenções da busca por fórmulas para a 
análise qualitativa de situações-problema. 
Situação de aprendizagem 06 
1. Compreender o fato de que uma pergunta bem formulada traz em si os elementos 
constituintes de sua resposta.  
2. Compreender o fato de que é possível conhecer qualidades das raízes de equação algébrica 
mesmo sem resolvê-la, com base no conhecimento de seus coeficientes. 

11/05 á 31/05 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
 
 

4 



Situação de Aprendizagem 07 
 1. Compreender as relações naturais entre o estudo dos polinômios e o estudo das equações 
algébricas.  
2. Compreender a importância da articulação entre a técnica e o significado na solução de 
equações/ problemas. 
 
Situação de Aprendizagem 08 
1. Compreender a analogia existente entre a passagem dos números reais aos números 
complexos e a passagem dos pontos da reta aos pontos do plano. 
 2. Aumento na capacidade de expressão por meio de números, em decorrência da apresentação 
do significado geométrico dos complexos e das operações sobre eles. 
 

03/06 á 27/06 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

4 

ATIVIDADES PRÉVIAS ATIVIDADES DIDÁTICAS 
ATIVIDADES 

AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

 Avaliação em bloco ( bloco A, atividades individuais  , B atividades em grupo , C avaliação 
bimestral e D avaliação de  recuperação  ) 

 Resolução de exercícios e atividades desenvolvidas em aulas sobre os temas abordados 

 Atividades do caderno do aluno (Apostila) 

  Avaliação Mensal  

 Avaliação Processual  

 Avaliação continua 

 Auto avaliação 

 Assiduidade 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

 Recuperação contínua 
O processo de recuperação curricular  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. Quanto a 
recuperação do conceito bimestral  , esta se dará mediante avaliação substitutiva , prevalecendo 
a maior nota entre esta,  e as obtidas nos blocos A e C  
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