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GUIA DE APRENDIZAGEM 
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Integral. 
 
 

Fabio Pontifis Moreira Matemática 2019 

1º BIMESTRE 6 aulas semanais 3ª série B e 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 raciocínio 
lógico matemático com aulas significativas no processo de ensino e aprendizagem. 
 
 

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 PCN nos documento de 
Apresentação, os Temas Transversais, são 
“questões sociais consideradas 
relevantes, problemáticas sociais atuais e 
urgentes, consideradas de abrangência 
nacional e até mesmo de caráter 
universal” (1997, p.64). Segundo tais 
critérios foram selecionados e serão 
trabalhados: 
1. Ética 
2. Meio Ambiente 
3. Saúde 
4. Trabalho e consumo 

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 22/03 

Situação de Aprendizagem 1: A geometria e o método das coordenadas 25/02 a 15/03 



Situação de Aprendizagem 2: A reta, a inclinação constante e a proporcionalidade 18/03 a 28/03 

Situação de Aprendizagem 3: Problemas lineares - máximos e mínimos 29/03 a 04/04 

Situação de Aprendizagem 4: Circunferências e cônicas: significados, equações, aplicações 05/04 a 12/04 

HABILIDADES AGENDA 

1 – Resolver problemas que envolvam razões trigonométricas no triangulo retângulo. 
2 – Resolver problemas que envolvam processos de contagem - princípio multiplicativo. 
 
 
 
 
 

06/02 a 22/02 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

2 

Situação de Aprendizagem 1: A geometria e o método das Coordenadas 
1 – Compreensão da linguagem algébrica na representação de situações e problemas 
geométricos; 
2 – Expressão de resultados geométricos por meio da linguagem algébrica 

25/02 a 15/03 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

2 
 

Situação de Aprendizagem 2: A reta, a inclinação constante e a proporcionalidade 
1 - Compreensão da linguagem algébrica na representação de situações e problemas 
geométricos; 
2 – Expressão de situações envolvendo proporcionalidade por meio de equações e inequações 
envolvendo retas; 
 

18/03 a 26/03 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

2 
 

Situação de Aprendizagem 3: Problemas lineares – máximos e mínimos 
1 – Capacidade de recorrer à linguagem da geometria analítica para enfrentar situações-
problema em diferentes contextos; 
2 – reconhecimento da importância da ideia de proporcionalidade e de sua relação direta com as 
equações das retas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

27/03 a 04/04 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

2 
 
 
 



Situação de Aprendizagem 4: Circunferências e cônicas: significados, equações, aplicações  
1 - Capacidade de expressar por meio da linguagem algébrica as propriedades características de 
curvas muito freqüentes 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.  
 

05/04 a 12/04 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

2 

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 

Os alunos que ainda obtiverem rendimentos insatisfatórios serão oferecidos momentos de 
recuperação, com atividades escrita – coletiva e individual, além das aulas de nivelamento e de 
plantões oferecidos pelo professor da disciplina. 
Os alunos que excederem o limite de 25% de ausências, do total de aulas dadas, permitidas por 
lei, durante este bimestre, poderão, 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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