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CONSTRUÇÃO DE TABELAS E GRÁFICOS 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Biologia, Física, Matemática, Química 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

[MAT01IF]Investigar situações-problema, selecionando os conhecimentos matemáticos 

relevantes e elaborando modelos para sua representação. 

[MAT02IF] Testar hipóteses levantadas de variáveis que interferem na explicação ou na 

resolução de uma situação-problema, avaliando a adequação da linguagem de determinado 

modelo matemático, em termos de possíveis limitações, eficiência e possibilidades de 

generalização. 

[MAT03IF] Sistematizar informações, com base em estudos e/ou pesquisas, sobre a 

contribuição matemática na explicação de fenômenos de natureza científica, social, profissional, 

cultural, de processos tecnológicos, reconhecendo pontos de vista diversos para posicionar-se 

com argumentação consistente, fazendo uso de diferentes mídias para a apresentação de 

conclusões. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou 

dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Estudo dirigido, Jogos lúdicos e 

interativos, Produção de materiais sobre a temática abordada, Resolução de exercícios, 

Utilização de plataforma digital 

 

Público-alvo 

Ensino Médio diurno 

 

Perfil docente (conhecimentos complementares) 

Profissionais da qualquer área de Matemática ou Ciências da Natureza 

 

Recursos materiais necessários 

Sala de aula comum, material impresso, Datashow, mídias digitais, papel milimetrado e 

materiais do cotidiano. 

 

Como será a oferta do Itinerário Formativo? 

Eletiva Orientada 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

 

As aulas deverão ocorrer de modo mais prático em que vai ser proposto um experimento em 

que o aluno vai ter que colher os dados em uma tabela e depois coloca-los em um gráfico. Fazer 

interpretações, inferências e previsões com os dados obtidos. Podem ser usadas práticas no 

conteúdo de cinemática da física, velocidade de reação de química ou a proliferação de fungos 

em biologia. O aluno aprenderá a elaborar tabelas, gráficos, interpreta-los e fazer cálculos de 

previsão. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

• Provas e testes; 

• Atividades práticas (todas as atividades práticas propostas nas aulas serão uma 

avaliação); 

• Atividades on-line com o uso do Google Sala de Aula; 

• Desafios. 
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