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OBMEP NA ESCOLA 

 

 

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. 

[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. 

[MAT05IF] Selecionar intencionalmente recursos relacionados ao conhecimento matemático, de 

modo a comunicar com precisão suas ações, reflexões, constatações, interpretações, bem 

como seus argumentos para resolver situações-problema de natureza diversa. 

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

pessoal ou um empreendimento produtivo. 

 

Estratégia de aprendizagem 

 

Aula expositiva e/ou dialogada, dinâmica de grupos, ensino com pesquisa, estudo dirigido, jogos 

lúdicos e interativos, resolução de exercícios, solução de problemas, utilização de plataforma 

digital, utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 

 

 

Recursos materiais necessários 

 

Sala de aula ambiente. Quadro branco. Pincéis de quadro branco. Data Show. Computador.  

Ferramentas da plataforma Google Sala de Aula. 

 

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

 

Investigação Científica, Processos Criativos, Empreendedorismo 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

 

O trabalho pedagógico incentivará a participação ativa dos estudantes em todas as atividades 

propostas: resolução de exercícios, resolução de testes simulados, aulas expositivas com 

aprofundamento de temas e problemas específicos, discussões coletivas sobre aspectos 

matemáticos, orientações e dicas para resolução das provas. 

 

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 de pesquisa, de 

estudos dirigidos, nos debates, na resolução de exercícios propostos e atividades avaliativas 

tais como provas e testes. 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. 
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