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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 

2º BIMESTRE 05 AULAS SEMANAIS 1º 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. 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. 

 
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 

 Progressões Aritméticas e Progressões Geométricas 
02/05 à 

11/05/2018 

 Funções: Relações ente duas grandezas 

 Proporcionalidades: direta, inversa, direta com o quadrado 
 

14/05 à 
30/05/2018 



 Função do 1º grau 
04/06 à 
13/06/2018 

 Função do 2º grau 
14/06 à 
22/06/2018 

HABILIDADES AGENDA 

Situação 3 – Soma dos termos de uma PA ou de uma PG finitas e aplicações a matemática 
financeira 
Habilidades: 

 Resolver problemas envolvendo PA ou PG, em diferentes contextos 
 

Situação de aprendizagem 4 – limite da soma dos infinitos termos de uma PG infinita 
Habilidades: 

 Calcular a soma dos n primeiros termos de uma PA ou PG 

De 02/05 à 
11/05/2018 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

 
03 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 
 

 
 
 
 
Situação de aprendizagem 5- Funções como relações de interdependência: múltiplos exemplos 
Habilidades: 

 Expressar a proporcionalidade, direta ou inversa, como função. 
  
Situação de aprendizagem 6- Funções polinomiais do 1º grau: significado, gráficos, 
crescimento, decrescimento e taxas 
Habilidades: 

 Identificar o gráfico que expressa uma proporcionalidade direta entre grandezas 

 Identificar crescimento ou decrescimento de uma função 1º grau por meio de seu gráfico 
 
 
 
 
 
 
 

14/05 à 
30/05/2018 
HABILIDADES  
PREVISTAS 
        04 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 
            
 
 
 
 
 
 

Situação de aprendizagem 7 – Funções polinomiais do 2º grau: significado, gráficos, 
intersecções com os eixos, vértices e sinais 
Habilidades: 

 Identificar o gráfico que expressa uma proporcionalidade direta entre uma grandeza e o 
quadrado da outra  
 

04/06 à 
22/06/2018 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
05 

 



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

 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 
 

04/06 à 22/06 

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  ) 

 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. 

 Atividade de recuperação 
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