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

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Matemática e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Matemática 

 

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 

Aulas orientadas, Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, 

Produção de materiais sobre a temática abordada, Produção de texto 

 

Perfil docente (conhecimentos complementares) 

Professores da área de Ciência da Natureza que trabalham em sala de aula e em laboratório.  

 

Recursos materiais necessários 

sala de aula, laboratório de ciência, data show e livro didático. 

 

Como será a oferta do Itinerário Formativo? 

Eletiva Orientada 

 

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

Processos Criativos 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Abordar teoricamente em aula a fundamentação histórica da cidade; 

Propor em aula leitura de situações problemas elencados pelos próprios estudantes; 

Aprofundar conhecimentos mediante leitura de dados, analise de metadados obtidos no 

processo investigativo. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Relatório final 
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Referências 

Aulas expositivas dialogadas, visitas de campo, livros e vídeos didáticos, recursos audiovisuais, 

palestras, visitas guiadas. 

 

 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

wf.bize.0402@gmail.com 

Wellyngton Francisco Aguiar Bizerra 
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