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LUDO MAT 

 
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. 
[MAT06IF] Propor novas abordagens e estratégias para o enfrentamento de situações reais, de 
forma ética, criativa e inovadora, utilizando conhecimentos matemáticos associados ao domínio 
de operações e relações simbólicas e formais. 
[MAT08IF] Mobilizar conhecimentos e recursos matemáticos para propor ações individuais e/ou 
coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e ambientais. 
[MAT12IF] Avaliar as diversas formas de relação entre os conhecimentos e recursos da 
Matemática e, também, a influência desses para concretizar projetos pessoais ou produtivos, 
levando em consideração as tecnologias e os impactos socioambientais. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Atividades de fixação, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para as 
aprendizagens, Estudo dirigido, Jogos lúdicos e interativos 
 
Perfil docente (conhecimentos complementares) 
Titulação específica em Matemática. 
 
Recursos materiais necessários 
jogos, sala, projetor, computador 
 
Como será a oferta do Itinerário Formativo? 
Eletiva Orientada 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
Produzir, planejar, editar  reescrever e avaliar textos considerando adequações 
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Estratégias de avaliação do estudante 
continua e processual 
 
Referências 
BNCC 
 
 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 
 
ced02.guara@edu.se.df.gov.br 
Rafael Tarouco Saldanha 
CEM 01 DO GUARÁ 
 

 

 


