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RESGATE DAS APRENDIZAGENS DE MATEMÁTICA 

 

 

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. 

[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. 

[MAT08IF] Mobilizar conhecimentos e recursos matemáticos para propor ações individuais e/ou 

coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e ambientais. 

[MAT09IF] Propor estratégias de mediação e intervenção na solução de problemas de natureza 

sociocultural e ambiental que tenham relação com a Matemática, utilizando recursos e 

conhecimentos matemáticos. 

 

 

Estratégia de aprendizagem 

 

Avaliação 360, atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aula 

expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, avaliação para as aprendizagens, debates e/ou 

discussões considerando a participação do estudante, dinâmica de grupos, dissertação ou 

resumos, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, ensino individualizado, estudo de 

texto, filmes e vídeos, jogos lúdicos e interativos, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula,  
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pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, resolução de 

exercícios, solução de problemas, teste escrito, utilização de plataforma digital. 

 

 

Recursos materiais necessários 

 

Laboratório de informática, internet, computador, mídias, data show, apostilas, calculadora e 

vídeos. 

 

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

 

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

 

• Promover  a organização das turmas em grupo de maneira equilibrada, no sentido de prezar 

pela harmonia no trabalho, onde serão selecionados alunos monitores para cada grupo como 

colaboradores para as aprendizagens com o acompanhamento bem próximo do professor 

regente. 

• Relacionar o conteúdo a ser abordado com situações contextualizadas, colaborando para uma 

aprendizagem de maneira lúdica e significativa. 

• Promover o empoderamento quanto ao ensino da matemática através do resgate das 

aprendizagens que constituem os pré-requisitos fundamentais para o avanço e 

desenvolvimento dentro da disciplina. 

• Listar conteúdos relevantes tem com serviço ser parte da evolução das aprendizagens de 

matemática ao longo da vida estudantil, do público alvo. 

• Relacionar a aprendizagem a práxis cotidiana, e ou como estimulo ao desenvolvimento do 

raciocínio logico. 

 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

 

Avaliação contínua baseada na participação em sala de aula, reflexões e interação, na produção 

e desenvolvimentos de atividades, capacidade de argumentar e analisar de forma individual e 

coletiva. 
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

edinalva.vitorino@gmail.com 

EDINALVA VITORINO DOS SANTOS PINHEIRO 

CED DONA AMÉRICA - PLANALTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


