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1º Bimestre 5 aulas semanais  2ª série 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. 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 

Atividades diagnósticas e seqüência didática.  06/02 a 22/02 

Situação de Aprendizagem 1: O reconhecimento da periodicidade 25/02 a 15/03 



Situação de Aprendizagem 2: A periodicidade e o modelo da circunferência trigonométrica 18/03 a 26/03 

Situação de Aprendizagem 3: Gráficos de funções periódicas envolvendo senos e cossenos 27/03 a 02/04 

Situação de Aprendizagem 4: Equações trigonométricas 03/04 a 11/04 

HABILIDADES AGENDA 

- Resolver problemas envolvendo PA ou PG. 
- Identificar os gráficos de funções exponenciais e logarítmicas.  
 
 
 
 
 
 
 

06/02 a 01/03 

HABILIDADES 
PREVISTAS 
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Situação de Aprendizagem 1: O reconhecimento da periodicidade  
 
1. Reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais.  
2. Representar a periodicidade identificada em situações-problema por intermédio de um gráfico 
cartesiano. 
 
 
 
 

04/03 a 15/03 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

 
2 
 

Situação de Aprendizagem 2: A periodicidade e o modelo da circunferência trigonométrica  
 
1. Reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais.  
2. Representar graficamente fenômenos periódicos por meio de gráficos cartesianos.  
3. Identificar as simetrias presentes na circunferência trigonométrica, utilizando-as para a resolução 
de situações-problema.  
4. Localizar na circunferência trigonométrica a extremidade final de arcos dados em graus ou em 
radianos.  
5. Resolver equações trigonométricas simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/03 a 26/03 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
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Situação de Aprendizagem 3: Gráficos de funções periódicas envolvendo senos e cossenos  
 
1. Construir o gráfico de uma função trigonométrica dada a equação que a representa.  
2. Identificar alguns parâmetros importantes do modelo ondulatório para a descrição matemática 
de fenômenos periódicos.  
3. Determinar a equação da função representada por um gráfico dado. 
 
 
 
 
 

27/03 a 03/04 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

 

3 

Situação de Aprendizagem 4: Equações trigonométricas  
 
1. Relacionar situações-problema, apresentadas em língua materna, com os significados associados 
aos fenômenos periódicos.  
2. Resolver equações trigonométricas envolvendo senos e cossenos.  
3. Interpretar resultados e fazer inferências. 
 
 
 
 
 
 
 

04/04 a 11/04 

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/UCZLyNRqqp2M
eFuwuZdbGDJw  

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 
COMPLEMENTARE

S 

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 

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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