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I - EMENTA 

Revisão de conceitos matemáticos do Ensino Fundamental e Médio; 

Adição, subtração, multiplicação e divisão com números naturais;  

Razão e proporção,  

Grandezas diretamente e inversamente proporcionais; 

Regra de três simples e composta;  

Transformação de números racionais na forma decimal para a forma fracionária e vice-versa; 

Porcentagem;  

Adição, subtração, multiplicação e divisão números decimais;  

Noções de matemática financeira;  

Noções de juros simples;  

Noções de desconto simples;  

II - COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

Competências Habilidades 

 Desenvolver a capacidade  na resolução de 

cálculos, interpretação de problemas 

interdisciplinares e do  cotidiano que 

envolva o conteúdo programático; 

 Desenvolver estudos matemáticos aplicados 

às situações reais, para que possam atuar de 

forma consciente e com os conhecimentos 

lógico-matemáticos.  

 Reconhecer diferentes significados e 

representações dos números e operações – 

naturais, inteiros, decimais. 

 Resolver situação-problema envolvendo 

conhecimentos numéricos.  

 Resolver situação-problema cuja 

 Realizar cálculos de adição, subtração, 

multiplicação e divisão, envolvendo números 

naturais e decimais. 

 Resolver situação-problema, compreendendo 

diferentes significados das operações, 

envolvendo números decimais. 

 Resolver situação-problema, através de 

matemática financeira. 

 Utilizar a porcentagem como forma de 

comparação.  
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modelagem envolva conhecimentos da 

matemática financeira. 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

 Operações no conjunto dos números naturais. 

 Unidades de medidas.  

 Grandezas 

 Regra de três . 

 Estudo dos números decimais. 

Operações com números decimais. 

  Transformação de número decimal em fração decimal. 

  Porcentagem. 

 Potência de bases naturais e expoente inteiro 

 Juros simples 

 Desconto. 

 

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 Aulas expositivas e dialogadas. 

 Resolução de problemas em sala. 

  Listas de exercícios para desenvolvimento em sala. 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Lousa e Canetas. 

  Xerox. 

  Listas de exercícios. 

 Data show. 

VI - AVALIAÇÃO 

 Avaliação de Impacto (inicial): 

 Avaliação diagnóstica – Identificar a realidade de aprendizagem do aluno para o desenvolvimento do 

processo. 

 

 Avaliação Formativa (durante o desenvolvimento das situações de aprendizagem): 

 Instituir o acompanhamento progressivo do aluno, a fim de ajudá-lo a desenvolver as capacidades 

esperada, ao mesmo tempo em que fornece informações sobre o seu desempenho. 

 

 Avaliação Somativa (ao final do desenvolvimento durante o período): 

Várias atividades para nota, cuja função classificadora final é avaliar o grau de domínio do aluno em uma 

determinada área de aprendizagem. 

Propor exercícios e ou atividades que ajudem na compreensão dos conceitos que foram identificados como 

falhos 
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VIII – CRONOGRAMA DE AULAS 

AULA CONTEÚDO ATIVIDADE / ESTRATÉGIA 

01 
Apresentação Professor 

 

Apresentação dos alunos e apresentação do plano 

de curso e acordo pedagógico. 

02 
Revisão das quatro operações com números 

naturais 

Aplicação da avaliação. 

03 

Divisão e multiplicação de números naturais 

 

Aula expositiva com apresentação de exemplos e 

resolução de exercícios feitos pelos alunos 

durante a aula 

04 

Unidades de medidas e conversões Apresentação da teoria, aplicações práticas no 

cotidiano, conversa sobre a sobre as diferentes 

unidades de medidas mais usadas. 

05 
Operações com números decimais Apresentação da teoria, aplicações práticas no 

cotidiano, de números decimais. 

06 

Conversão da forma decimal na forma 

fracionária 

 

Apresentação da conversão de números decimais. 

07 
Revisão para a prova e recuperação de 

conteúdo e conceitos  

Aula com exercícios para retomada de conceitos 

08 

1 º   Processo Avaliativo   Avaliação escrita em duplas ou individual com 

consulta ao material de apoio desenvolvido em 

sala de aula. 

09 
Correção e devolutiva das notas das provas. Aula expositiva com apresentação da correção da 

prova. 

10 
Porcentagem . 

11 

Potencia com base natural e expoente inteiro Avaliação escrita em duplas ou individual com 

consulta ao material de apoio desenvolvido em 

sala de aula. 

12 
Potência com base natural e expoente inteiro Aula expositiva com apresentação de 

exemplos e propriedades de potenciação  

13 
Juros simples e noções de matemática 

financeira 

Introdução a matemática financeira e a 

juros simples. 

14 
Desconto simples e atividade avaliativa (2ª 

avaliação) 

Aula expositiva com apresentação de exemplos 

de desconto simples. 

15 

Gráficos e tabelas Aula expositiva com apresentação de exemplos e 

resolução de exercícios feitos pelos alunos 

durante a aula. 

http://www.ime.unicamp.br/~chico/ma091/page14.html
https://portaldosaber.obmep.org.br/index.php/site/index?a=1
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16 

Medidas de tendência central: média, moda e 

mediana  

 

Aula expositiva com apresentação de exemplos e 

resolução de exercícios feitos pelos alunos 

durante a aula. 

17 

Medidas de tendência central: média, moda e 

mediana  

Revisão 

Aula expositiva com apresentação de exemplos e 

resolução de exercícios feitos pelos alunos 

durante a aula 

18 

3º Processo Avaliativo Avaliação escrita em duplas ou individual com 

consulta ao material de apoio desenvolvido em 

sala de aula. 

19 
Devolutiva do processo avaliativo, 

esclarecimento de dúvidas  

Resolução e comentários do processo avaliativo 

20 
Recuperação 

 

Recuperação 

 

Assinatura do(s)  docentes(s) Assinatura 

POA 

 Assinatura da Orientadora Pedagógica 
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