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RESGATANDO A ARITMÉTICA 

 

 

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 

 

Física, Matemática, Química 

 

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. 

[MAT07IF] Identificar questões socioculturais e ambientais que utilizem conhecimentos e 

habilidades matemáticas como subsídio para a tomada de decisões. 

 

Estratégia de aprendizagem 

 

Atividades de fixação, aula expositiva e/ou dialogada, avaliação para as aprendizagens, 

dinâmica de grupos, jogos lúdicos e interativos, revisão das aprendizagens, sala de aula 

invertida. 

 

 

Recursos materiais necessários 

 

Sala ambiente, quadro branco, pincel e jogos.  

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

É necessário dialogar com todas as disciplinas de exatas para eleger conteúdos que resgatem 

os pré-requisitos necessários ao bom andamento das mesmas. Inicialmente é necessário fazer 

uma avaliação diagnóstica que aborde aritmética básica e interpretação de problemas, que 

tenha questões com níveis crescentes de complexidade. A participação dos estudantes é  
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imprescindível em todas as fases do processo, até mesmo para gerar percepção da importância 

desse resgate e significação dos conteúdos para a vida. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Avaliação contínua, por meio de exercícios diários. 
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