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PROJETANDO SEU AMBIENTE 

 

 

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 

 

Biologia, Matemática 

 

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

 

[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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

 

Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, ensino com pesquisa, 

estudo do meio, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, produção de materiais sobre a 

temática abordada, sala de aula invertida, portfólio para reunir os trabalhos durante o projeto. 

 

 

Recursos materiais necessários 

 

Sala de aula, computador, notebook, tablet, telefones celulares que permitam a pesquisa em 

sites ou materiais impressos. 

 

 

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

 

Processos Criativos 

 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

 

1- Através de debates, pesquisas e relatórios. 

2- Serão constituídos grupos que definirão sobre o que trabalhar. 

3- Com a axílio do professor em todo o momento da pesquisa. Nas discussões, pesquisas, e 

nos trabalhos apresentados.  
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Estratégias de avaliação do estudante 

 

Os alunos serão avaliados no decorrer das atividades em sala de aula, apresentação de 

trabalhos em equipes ou individual e através de registro dos trabalhos apresentados. 
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