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Área de Conhecimento: Matemática 

 
Componente Curricular: Matemática  

Série: 2ª C. H. Semanal: 3,0 

II – Competências e respectivas habilidades e valores 

Qualificação: Auxiliar de Design de Websites 

 

Habilitação Profissional: Técnico em informática para Internet Integrado ao Ensino Médio 

Professor: Bruno Santos Nascimento 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

 

 

Competência:  
1. Sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-problema.  

 
Habilidades: 
1.1 Identificar o problema e formular questões. 
1.2 Utilizar raciocínios dedutivos e indutivos. 
1.3 Interpretar e criticar resultados numa situação problema. 
1.4 Selecionar estratégias de  resolução de problemas. 
 

Valores e Atitudes: 

 Organização 
 Espírito de pesquisa 

 Cuidado (capricho) na realização dos trabalhos. 



 III– Plano Didático 
 
 

Conhecimentos Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

1. Variação de Grandezas 
1.1 Função Exponencial 

 Leitura e Interpretação de textos do livro didático; 

 Aula Expositiva para explicação de exemplos; 

 Resolução e comentário de listas de exercícios. 

 Utilização do software: Winplot para construção de gráficos 

05/02 a 20/03 

1. Variação de Grandezas 
1.2 Função Logaritmica 

 Leitura e Interpretação de textos do livro didático; 

 Aula Expositiva para explicação de exemplos; 

 Resolução e comentário de listas de exercícios. 

 Utilização do software: Winplot para construção de gráficos 

23/03 a 30/04 

1. Variação de Grandezas 
1.3 Sequências, Progressão Aritmética e Progressão 
Geométrica 

 Leitura e Interpretação de textos do livro didático; 

 Aula Expositiva para explicação de exemplos; 

 Resolução e comentário de listas de exercícios. 

04/05 a 30/06 

27/07 a 07/07 

2. Estatística 
2.1 Distribuição de frequência: Dados Agrupados e 
Representação Gráfica 

 Leitura e Interpretação de textos do livro didático; 

 Aula Expositiva para explicação de exemplos; 

 Resolução e comentário de listas de exercícios. 

 Trabalho prático sobre conceitos de estatística 

10/07 a 31/07 

2. Estatística 
2.2 Medidas de tendência central 

 Leitura e Interpretação de textos do livro didático; 

 Aula Expositiva para explicação de exemplos; 

 Resolução e comentário de listas de exercícios. 

 Trabalho prático sobre conceitos de estatística 

03/08 a 14/08 

2. Estatística 
2.3 Medidas de Dispersão 

 Leitura e Interpretação de textos do livro didático; 

 Aula Expositiva para explicação de exemplos; 

 Resolução e comentário de listas de exercícios. 

 Trabalho prático sobre conceitos de estatística 

17/08 a 04/09 

3. Contagem 
 Aula Expositiva para explicação de exemplos; 

 Resolução e comentário de listas de exercícios. 
08/09 a 30/09 

4. Probabilidade 
 Aula Expositiva para explicação de exemplos; 

 Resolução e comentário de listas de exercícios. 
01/10 a 30/12 

5. Geometria Analítica 
5.1 Circunferência 

 Leitura e Interpretação de textos do livro didático; 

 Aula Expositiva para explicação de exemplos; 

 Resolução e comentário de listas de exercícios. 

01/12 a 11/12 



IV – Plano de Avaliação de Competências 

 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Sistematizar informações 

relevantes para a compreensão da 

situação-problema. 

1.1 Selecionar Fontes de 

Informações 

1.2 Ler e interpretar os textos 

do livro didático  

1.3 Organizar as informações 

obtidas 

1.4 Socializar as informações 

1.5 Discutir e apresentar os 

dados obtidos 

1.6 Ler, interpretar e construir 

gráficos utilizando o Sistema 

Cartesiano Ortogonal 

1.1 Observação da 

participação dos 

alunos nos trabalhos 

em grupos; 

1.2 Entrega das tarefas 

solicitadas; 

1.3 Apresentação de 

pesquisas para 

enriquecimento dos 

assuntos abordados; 

1.4 Provas escritas; 

1.5 Apresentação de 

seminários. 

1.6 Listas de Exercícios. 

1.1 Valorização dos 

procedimentos de pesquisa 

e planejamento, 

organização da qualidade 

do trabalho;  

1.2 Compreender e analisar 

textos; 

1.3 Participação do aluno em 

discussões em sala de aula 

1.4 Clareza, observação, ética. 

1.1 Expressar oralmente e pela 

escrita: 

 Organização das 

informações; 

 Apresentações claras e 

precisas das informações. 

 

1.2 Traduzir, interpretar e 

reorganizar informações, 

identificação de resultados e 

elaboração de relatórios; 

 

1.2.1 1.3 Compreensão do conteúdo na 

resolução de problemas. Empenho em 

participar em trabalhos e discussões. 



 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Adotada: 

 SILVIA, Cláudio Xavier da; FILHO, Benigno Barreto. Matemática Aula por Aula: Versão 

com trigonometria, 1: Ensino Médio. São Paulo: FTD, 2009. 

 SILVIA, Cláudio Xavier da; FILHO, Benigno Barreto. Matemática Aula por Aula: Versão 

com progressões, 2: Ensino Médio. São Paulo: FTD, 2009. 

 SILVIA, Cláudio Xavier da; FILHO, Benigno Barreto. Matemática Aula por Aula 3: Ensino 

Médio. São Paulo: FTD, 2009. 

Outros Materiais: 

 Uso do laboratório de informática: Excel e Winplot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
          rendimento/dificuldade de aprendizagem) 

 

 Diante das competências/habilidades não atingidas pelo(a) aluno(a), serão propostas 

atividades (leitura e interpretação de texto, imagens e documentos; atividade em 

equipe) de recuperação contínua e paralela, adaptadas às dificuldades apresentadas. 

 A recuperação continua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a 

dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, 

constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que 

estas forem constatadas, conforme artigo 71 do Regimento Comum das Escolas 

Técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VII - Outras Observações / Informações: 

Leitura de Livros Paradidáticos ao longo do ano letivo para melhorar a compreensão matemática.  

 1º Bimestre: Encontros de Primeiro Grau. 

 2º Bimestre: Medir é comparar. 

 3º Bimestre: O Homem que Calculava. 

Projeto: Criação de Gibis didáticos pelos alunos, utilizando os conhecimentos matemáticos já 

adquiridos. 

 

 

 

 
 

VIII – Assinatura do Professor Data 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

IX –  Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X– Parecer do coordenador de área 

O Plano de Trabalho Docente após as correções necessárias está alinhado a proposta pedagógica da Unidade 

Escolar e foi elaborado de acordo com o plano de curso. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Assinatura:                                                                            Data:   

 
 

 


