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Disciplina: Matemática Professora: Carolina Costa

Objetivos Gerais

● Comunicar-se matematicamente de forma precisa;

● Elaborar estratégias de resolução de situações-problema e exercícios de forma

clara e organizada;

● Compartilhar diferentes estratégias de resolução;

● Colaborar para discussões coletivas em aula.

Avaliação e Procedimentos

A avaliação será feita de modo contínua, considerando o processo de aprendizagem do
estudante a partir dos aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais.
Para viabilizar esse processo será importante a participação crítica do estudante durante
as aulas através de discussões, coletivas e individuais, sobre o processo de
ensino-aprendizagem.
Serão propostas diferentes estratégias para a avaliação contínua do estudante;
exemplos: avaliação individual, lições de casa e trabalhos de pesquisa (individual e em
grupo).
É importante destacar que a lição de casa é um recurso para o estudo autônomo do
estudante, onde poderá avaliar a sua compreensão e suas dificuldades. Para que essa
avaliação possa ser mais efetiva, é essencial que o estudante leve as suas
considerações sobre as lições de casa para a sala de aula, intervindo de maneira
qualitativa nas discussões coletivas.

Caderno

O caderno é um instrumento autoral de pesquisa, seja nos registros coletivos ou mesmo
nas considerações autônomas feitas pelo estudante. Por isso é importante que ele esteja
sempre completo e organizado para ajudar no processo de aprendizagem.

Interação

A avaliação também será considerada a partir da participação nas discussões e nas
atividades propostas, na organização pessoal para o trabalho (pontualidade, material
completo etc.) e nas relações interpessoais do estudante.



Conteúdo do 1º bimestre
● Números racionais: retomada;
● Números reais: conceito;
● Potenciação e radiciação: retomada e ampliação;
● Probabilidade;
● Equações do 1º grau: retomada.

Conteúdo do 2º bimestre
● Volume de sólidos geométricos;
● Estatística: interpretação de gráficos e médias;
● Polinômios: retomada e ampliação;
● Produtos notáveis e fatoração;
● Introdução às equações do 2º grau.

Conteúdo do 3º bimestre
● Equações do 2º grau;
● Razão e proporção: retomada e ampliação;
● Semelhança de figuras e polígonos;
● Relações métricas no triângulo retângulos: teorema de Pitágoras.

Conteúdo do 4º bimestre
● Sistema de equações;
● Circunferência e círculo: perímetro e área;
● Relações métricas no triângulo retângulo: outras.


