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Matemática aplicada a ciências da natureza

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

[CN01IF] Reconhecer a Ciência como uma atividade humana coletiva, historicamente
construída e fundamentada em métodos estruturados, cujo objetivo é a compreensão do
ordenamento e do funcionamento da natureza., [CN04IF] Reconhecer a Ciência como um
processo criativo, dinâmico e transformador, presente no cotidiano das pessoas, que é
capaz de promover a cultura da paz, com tolerância, integração e harmonia., [CN06IF]
Projetar e aplicar soluções para problemas reais, considerando os contextos ambientais,
éticos e socioculturais, identificando seus impactos e prevendo desdobramentos.

Estratégia de aprendizagem

Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou
dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Dinâmica de grupos, Ensino
em pequenos grupos, Ensino híbrido, Ensino individualizado, Estudo dirigido, Jogos lúdicos
e interativos, Mapa conceitual, Produção de materiais sobre a temática abordada, Revisão
das aprendizagens, Solução de problemas, Utilização de plataforma digital

Recursos materiais necessários

Sala de aula comum, material impresso, Datashow e mídias digitais.

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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As aulas deverão ter como foco principal a utilização de conhecimentos básicos da
matemática aplicadas na Ciências da Natureza como, por exemplo, somar, multiplicar,
dividir, subtrair e rega de três. Não haverá aula tradicional, mas sim o uso reiterado de
conhecimentos matemáticos básicos aplicados em diferentes contextos. O discente deverá
aprender a calcular todo e qualquer número. Portanto, não será permitido o uso de
calculadoras. Fará parte da aula o uso de textos científicos para leitura e interpretação para
montagem de problemas e sua respectiva solução.

Estratégias de avaliação do estudante

• Provas e testes;
• Resolução de provas externas como, por exemplo, OBMEP, OBA e ONC;
• Jogos educacionais;
• Desafios
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