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I – Competências e respectivas habilidades e valores1 

C 1.1 Ler e interpretar textos de matemática e utilizar representações 

matemáticas (tabelas, gráficos, expressões, etc.) 

 H.1.1.1 Identificar o problema (compreender enunciados, formular questões, 

etc.). 

H.1.1.2. Procurar, selecionar e interpretar informações relativas ao problema. 

H.1.1.3. Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 

V 1.1.1.1. Preocupação em se comunicar de forma a entender o outro e ser por 

ele entendido. 

C 2.1 Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para 

linguagem matemática – simbólica. (equações, gráficos, diagramas, fórmulas, 

tabelas,etc.) e vice-versa; e exprimir-se com clareza usando as terminologias. 

                                                 
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 
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H 2.1.1 Organizar, registrar e arquivar informações. 

H 2.1.2  Selecionar estratégias de resolução de problemas 

 H  2.1.3 Identificar resultados, repercussões ou desdobramentos de projetos. 

H.1.2. Organizar, registrar e arquivar informações.  

V 2.1.1. Valorização dos procedimentos de pesquisa, planejamento, organização 

e avaliação para qualidade do trabalho. 

C 2.2 C 2.2 Avaliar resultados (de experimentos, demonstração, projetos etc.) e 

propor ações de intervenção, pesquisa ou projetos com base nas avaliações 

efetuadas. 

H 2.2.1 Confrontar resultados com objetivos e metas propostas. 

H 2.2.2 Confrontar resultados com hipóteses levantadas. 

H2. 2.3 Identificar os procedimentos que conduziram ao resultado obtido. 

V 2.2.1 Criticidade diante dos resultados obtidos. 

V 2.2.2 Interesse em propor e em participar de ações de intervenção solidária na 

realidade. 

V 2.2.3 Compartilhamento de saberes e de responsabilidades. 

C.3.1 Compreender e avaliar a produção e o papel histórico das instituições 

sociais, políticas e econômicas na vida dos diferentes grupos e atores sociais e 

em suas relações de: Convivência, exercício de direitos e deveres de cidadania, 

administração de justiça, distribuição de renda e benefícios econômicos, etc. 

H 3.2.2 Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa 

perspectiva interdisciplinar 

H 3.1.2 Situar as diversas instituições e produções da cultura em seus contextos 

históricos. 

V 3.2.1 Valorizar as contribuições do conhecimento cientifico na construção das 

identidades pessoais e sociais, na construção de propostas de vida e nas 

escolhas de formas de intervir na realidade social. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos1 Procedimentos Didáticos2 
Cronograma  

 Dia / Mês 

GEOMETRIA ANALÍTICA (ponto, reta e circunferência) 

Aulas expositivas, dialogadas, contextualizadas, 
procurando transmitir com máxima clareza e 
precisão teorias e conceitos necessários e sanar 
duvidas do aluno sobre o aprendizado. Análise, 
discussão e interpretação de exercícios diversos. 

 
09/02 a 20/05 

POLINOMIOS (cálculos, operações) 
Aulas expositivas. Análise, discussão e 
interpretação de exercícios diversos. 

 
21 / 05 a 07/07 

NUMEROS COMPLEXOS (introdução, modulo, 
representação, forma trigonométrica) 

Aulas, contextualizadas, procurando transmitir com 
máxima clareza e precisão teorias e conceitos 
necessários e sanar duvidas do aluno sobre o 
aprendizado. Interpretação de exercícios diversos. 

 
22/07 a 12/09 

GEOMETRIA ESPACIAL METRICA (cálculo de área e 
volume da pirâmide, cone, cilindro e esfera) 
 
NOÇÕES DE ESTATISTICA (leitura, interpretação, 
construção de gráficos e tabelas; medidas de tendência 
central; desvio médio) 

Aulas expositivas, dialogadas, contextualizadas. 
Análise, discussão e interpretação de exercícios 
diversos. 

 
13/09 a 04/12 

                                                 
1
 Relacionar em ordem didática  

2
 Relacionar de acordo com cada conhecimento  

3
 Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio” 



 

______________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

Analisar e interpretar 
recursos expressivos das 
linguagens relacionando 
textos com seus contextos 

Classificar e selecionar as 
situações – problemas 
desejadas 

-Provas escritas 

-Trabalhos de pesquisa 

-Tarefas 

-Atividades desenvolvidas na 
sala de aula 

Resolução correta dos 
exercícios propostos. 
- Coerência. 
- Precisão 

Apresentou as questões 
resolvidas com clareza 
 
 
 
 

Compreender o 
desenvolvimento da 
sociedade como processo 
de ocupação 

Utilizar adequadamente o 
conhecimento na resolução 
de situação problema 

Produzir textos e elaborar 
relatórios 

Coerência e objetividade 
Precisão  
Exatidão 

Demonstrou conhecimento 
na resolução da situação 
problema. 

Entender tecnologias da 
informação e comunicação 
como meio ou instrumento 
que possibilitem 
construção de 
conhecimento. 

Produzir textos e elaborar 
relatórios 

Pesquisas 

-Provas escritas 

-Auto-avaliação 

Construção de gráficos e 
tabelas 

Coerência e objetividade 
Precisão  
Exatidão 

Apresentação de pesquisas 
contendo os itens de acordo 
com os critérios 
estabelecidos 
 
 
 

 Indicadores, instrumentos, critérios e evidências deverão ser identificados por competência/habilidade. (vide “Subsídios para a 
elaboração do Plano de Trabalho Docente”) 

                                                 
1
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Livros paradidaticos, jornais, revistas, livros: 
 
BARRETO, Benigno Filho e Cláudio Xavier Da Silva. Matemática, aula por aula. Vol. 03, Editora FTD. 
SANTOS, Carlos Alberto Marcondes, Nelson Gentil, Sergio E. Greco. Matemática: Serie Novo Ensino 
Médio. São Paulo: Editora Atica 
PAIVA, Manoel. Matemática – volume único. São Paulo: Editora moderna  
IEZZI, Gelson, e outros. Matemática- 2º grau. São Paulo: Atual Editora. 
 

V – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 

A recuperação é continua e paralela através de retomada de conteúdos não dominados, 
com novas oportunidades de aprendizagem, analise, discussão, interpretação, 
resolução de situação problema apresentados. 

Os estudos de recuperação serão oferecidos após a realização de diagnostico que 
detecta sua falha 

A recuperação é um processo de reorientação da aprendizagem com atividade. 

 

VI - Outras Observações / Informações (proposta de projetos, atividades 
interdisciplinares, concursos, exposições etc): 

Fevereiro: Trote Solidário 
Março: 08/03 - Santidade da Mulher 
           22/03 - Dia da Água 
Maio: 06 a 10/05 - Semana Paulo Freire 
Junho: 05/06 - Dia do Meio Ambiente 
Agosto: 22/08 - Folclore 
Outubro: 09/10 - EXPOTEC 
Novembro: 20/11 - Consciência Negra 
Projeto - Soldados do Meio Ambiente 
 

VII – Identificação:                                        

                                      

Professor: Marcos Luchiari Baraldi                                                           Data: 10/03/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 
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