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O QUE É FAZER A COISA CERTA? 

 

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 

 

Arte: artes visuais, dança, música, teatro, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, História, 

Língua Estrangeira, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia 

 

 

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. 

[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. 

[MAT07IF] Identificar questões socioculturais e ambientais que utilizem conhecimentos e 

habilidades matemáticas como subsídio para a tomada de decisões. 

[MAT08IF] Mobilizar conhecimentos e recursos matemáticos para propor ações individuais e/ou 

coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e ambientais. 

[MAT09IF] Propor estratégias de mediação e intervenção na solução de problemas de natureza 

sociocultural e ambiental que tenham relação com a Matemática, utilizando recursos e 

conhecimentos matemáticos. 

[MAT10IF] Selecionar conhecimentos e recursos matemáticos para desenvolver um projeto 

pessoal ou um empreendimento produtivo. 
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Estratégia de aprendizagem 

 

Atividades de verificação das aprendizagens, aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, 

aula expositiva e/ou dialogada, avaliação para as aprendizagens, blogs e redes sociais, debates 

e/ou discussões considerando a participação do estudante, dinâmica de grupos, entrevistas, 

estudo de caso, estudo dirigido, filmes e vídeos, gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, jogos 

lúdicos e interativos, resolução de exercícios, solução de problemas, teatro ao ar livre. 

 

Recursos materiais necessários 

 

Computador, data show e internet 

 

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

 

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

 

A Unidade Curricular Eletiva prevê o trabalho por meio de metodologia ativa de resolução de 

problemas. As sequências didáticas devem se organizar na seguinte forma: 1ª momento: 

questão moral, dilema, ou situação real ou hipotética envolvendo duas ou mais possibilidades 

de ação ou escolha. 2º momento: os estudantes devem escolher uma ação e justificar, 

apresentando de forma argumentativa os raciocínios que os motivaram a escolher essa 

alternativa e não as outras, por meio de pesquisas e gráficos. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

 

A unidade curricular Eletiva proposta tem como objetivo avaliar a compreensão do 

comportamento moral de forma profunda e argumentativa. Diante disso possibilita diversas 

formas de avaliações formativas. Ao longo do semestre serão avaliados o desenvolvimento e 

compreensão de problemas complexos por meio dos debates em sala e das análises orais 

construídas pelos alunos a cada nova sequência didática. Habilidade argumentativa e 

capacidade de responder e produzir objeções lógico racionais durante os debates. E 

construções textuais argumentativas contento análises posteriores sobre os dilemas 

trabalhados em sala ou outras questões reflexivas sobre concepções da ética.  

 

Referências 

Livros: Justiça: o que é fazer a coisa certa - Machael J. Sandel 

Sobre a Liberdade - John Stuart Mill 

Ética a Nicomaco - Aristóteles 

Crítica da Razão pura - Immanuel Kant 

Pensamento crítico: O poder da logica e argumentação 

Identidade em Ação. 

BNCC 

Currículo em Movimento. 
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

telmadipaula@hotmail.com 

TELMA ALVES DOURADO DE PAULA 

CED 02 DO GUARÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


