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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

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. 

[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. 

[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 

 

Atividades de fixação, Aulas orientadas, Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, Jogos lúdicos 

e interativos, Pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, 

Solução de problemas, Utilização de plataforma digital 

 

Recursos materiais necessários 

 

Lousa, jogos lúdicos, laboratório de informática, TDs 

 

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

 

Investigação Científica 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

 

No caso, o uso de jogos lúdicos ou exercícios de lógico (e em especial aquelas que envolvam 

exemplos do cotidiano) serão usados para desenvolver no aluno o pensamento lógico. Durante 

o processo, pode-se criar campeonatos de jogos que envolvam o raciocínio lógico (até mesmo 

em plataformas online) e elaboração de banco de itens de raciocínio logico pelos próprios 

alunos. Neste processo o discente verificará se o docente está reconhecendo a importância da 
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lógica na matemática, se está aplicando o raciocínio lógico no cotidiano e 

fortalecendo assim competências que serão uteis no futuro profissional ou pessoal do discente. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

 

Participação e engajamento com as atividades propostas e exercícios de fixação. 
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