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GRUPO DE ESTUDOS EM MATEMÁTICA: EXPRESSO FUNDAMENTAL 

 

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. 

[MAT04IF]Reconhecer conceitos matemáticos, por meio de fruição, vivências e reflexão crítica, 

que têm relação com produtos e/ou processos criativos, a fim de compreender a contribuição 

da Matemática para a resolução de problemas sociais e para o desenvolvimento de processos 

tecnológicos. 

 

Estratégia de aprendizagem 

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

dialogada, Avaliação para as aprendizagens, Ensino com pesquisa, Ensino em pequenos 

grupos, Estudo dirigido, Resolução de exercícios, Revisão das aprendizagens, Sala de aula 

invertida, Teste escrito, Utilização de plataforma digital, Utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show) 

 

Perfil docente (conhecimentos complementares) 

Docente licenciado em Matemática 

 

Recursos materiais necessários 

Recursos materiais: lápis, lápis de cores, borracha, régua, caneta contorno, quadro branco, 

pincel para quadro branco; Internet; projetor de vídeo; smart TV; smartphone; computador; 

material impresso elaborado pelo Docente Responsável, livros e periódicos relacionados ao 

tema, materiais diversos (citados no cronograma de atividades). 

 

Como será a oferta do Itinerário Formativo? 

Eletiva Orientada 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
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O trabalho pedagógico a ser desenvolvido nesta Eletiva Orientada baseia-

se, principalmente, em pesquisas bibliográficas para construção de referencial teórico sobre os 

assuntos que são objetos de estudo, aulas expositivas ministradas pelo Docente Regente, 

resolução coletiva de exercícios propostos. 

EMENTA: Números e Operações, Álgebra e Funções, Grandezas e Medidas, Geometria.  

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Avaliação do desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem pelo estudante mediante a 

observação da participação e da performance dos estudantes nas atividades propostas: 

resolução de exercícios individualmente e em grupo, realização de pesquisas bibliográficas e 

sistematização das informações coletadas, comprovação de aprendizagem mediante 

instrumentos de avaliação selecionados pelo Docente Responsável. 

 

A partir dos resultados das atividades em sala de aula, o Docente Responsável buscará 

identificar os objetivos de aprendizagem não desenvolvidos por cada estudante, compreender 

suas dificuldades de aprendizagem, bem como as dificuldades de interpretação e leitura, para 

propor novos instrumentos pedagógicos que possibilitem resgatar os objetivos de aprendizagem 

não alcançados, oportunizando que atividades sejam refeitas e definindo novos prazos maiores 

para o cumprimento das atividades. Desta forma, aos estudantes que não conseguirem atingir 

os objetivos de aprendizagem no primeiro momento das atividades propostas, será oferecida 

uma segunda oportunidade para que refaçam as atividades em que não conseguiram uma 

aprendizagem mínima ou ainda, na insistência da situação, uma terceira oportunidade na forma 

de uma atividade diferente será atribuída para recuperação destes objetivos durante o curso da 

Eletiva Orientada. Serão também oportunizadas atividades de reagrupamento com a mediação 

de estudantes com maior facilidade de aprendizagem. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 
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