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PLANEJANDO/CRIANDO UM FUTURO 

 

 

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 Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

 

Matemática, Sociologia 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

 

[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. 

[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. 

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

pessoal ou um empreendimento produtivo. 

 

Estratégia de aprendizagem 

 

Atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aulas orientadas, avaliação 

para as aprendizagens, debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, 

diário de campo, estudo dirigido, feiras do conhecimento, mapa conceitual, mesa redonda, 

portfólio, projeto de pesquisa, resolução de exercícios, revisão das aprendizagens. 

 

 

Recursos materiais necessários 

 

sala de aula, computador, data show, celular, meios de comunicação em geral, calculadora, 

materiais de estudos básicos. 

 

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

 

Empreendedorismo 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

 

O trabalho dessa eletiva será feito através da criação de grupos compostos por cinco estudantes 

em que cada grupo montará o seu próprio "negócio" visando o desenvolvimento sociocultural 

de sua região. Será montado um portfólio contendo cada informação desse projeto, cálculos e 

tabelas de apresentação de perspectivas e níveis de sucesso e aprovação desse novo negócio.  

 

As atividades serão distribuídas da seguinte maneira: 

1) montagem do grupo e orientação de escolha do ramo do seu negócio; 

2) pesquisas em sua região sobre o ramo em que escolheram, visando recolher dados 

estatísticos que irá auxiliar no desenvolvimento desse projeto para a vida;  

3) Após análise dos dados estatísticos arquivados em portfólio,  cada aluno irá visar margem 

de lucro, despesas e taxas do seu negócio; 

4) Apresentação dos dados registrados até o momento e amostra do produto do seu negócio; 

5) Feira cultural sobre "o Trabalho", visando a apresentação para toda a escola sobre o que 

trabalhar, como trabalhar e o melhor caminho a se seguir. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

 

Serão utilizadas estratégias diversificadas que permitam aferir não apenas o nível de 

compreensão do estudante sobre o conteúdo matemático específico como sua aplicabilidade 

na construção daquele projeto. O aluno será avaliado ao montar o portfólio, realizar as 

atividades propostas semanalmente, apresentação em sala e apresentação na feira cultural do 

trabalho. 
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