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PROBLEMAS MATEMÁTICOS E SUAS TECNOLOGIAS 

 

 

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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

 

Atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou 

dialogada, aulas orientadas, ensino com pesquisa, resolução de exercícios, revisão das 

aprendizagens, sala de aula invertida, solução de problemas. 

 

 

Recursos materiais necessários 

Laboratório de informática, sala de aula, projetor, recursos audiovisuais, livros, jornais, revistas, 

filmes, documentários, textos, sites sobre o assunto, plataforma educacional e redes sociais. 

 

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

Investigação Científica 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Aprofundar e ampliar os conhecimentos matemáticos aprendidos no Ensino Fundamental e dar 

suporte ao estudante fazendo as revisões necessárias para o Ensino Médio. Trabalhar em sala 

de aula os problemas matemáticos dos círculos matemáticos, olimpíadas de matemáticas e 

problemas do cotidiano do aluno que envolvem matemática. Utilizar o quadro, o projetor e o 

laboratório de informática de acordo com o problema a ser solucionado. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Participação em aula. Atividades em sala e em casa. Realização de pesquisas. Apresentação 

das ideias em roda de conversa. Apresentação de problemas e proposta de soluções, sempre 

considerando o erro como parte do processo de aprendizado.  
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