
 

 

 

 

 

  

 

FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

Prefeito Antônio da Costa Santos 

PLANO DE ENSINO 

 

CURSO: TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE 

PROFESSOR(a): 

 

JAKSON DA CRUZ PEREIRA 

VANESSA SILVA PEREIRA ARAUJO 

 

ANO/ 

SEMESTRE 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

TURMA/ 

MÓDULO 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

PREVISTA 

2020/ 1º 

 

MATEMÁTICA APLICADA I 

 

31 E 32 / II 40h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

TARDE E NOITE 

    

I - EMENTA 

Razão e proporção. 

  

Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. 

  

Regra de três simples e composta. 

  

Porcentagem. 

  

Cálculo de áreas, perímetros e volumes. 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 
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-Construir significados para os números 

naturais, inteiros, racionais e reais. 

– Modelar e resolver problemas que 

envolvem variáveis socioeconômicas ou 

técnico-científicas, usando 

representações algébricas. 

- Resolver situações problema, sabendo 
validar estratégias e resultados, 

desenvolvendo formas de raciocínio e 
processos, como dedução, indução, 

intuição, analogia, estimativa, e 
utilizando conceitos e procedimentos 

matemáticos, bem como instrumentos 
tecnológicos disponíveis. 

- Avaliar propostas de intervenção na 

realidade utilizando conhecimentos 

numéricos e algébricos e geométricos. 

 

-Reconhecer, no contexto social, 

diferentes significados e 

representações dos números e 

naturais, inteiros, racionais ou reais. 

- Resolver situação-problema 

envolvendo conhecimentos 

numéricos. 

-Conferir a razoabilidade de um 

resultado numérico na construção de 

argumentos sobre afirmações 

quantitativas. 

- Resolver situação-problema cuja 

modelagem envolva conhecimentos 

algébricos e geométricos. 

-Utilizar conhecimentos algébricos e 

geométricos como recurso para a 

construção de argumentação. 

 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

Razão e proporção. 

- Definição de razão. 

- Definição de proporção. 

- Propriedades das proporções. 

  

Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. 
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- Proporcionalidade das grandezas. 

- Comportamento matemático das grandezas diretamente proporcionais. 

- Comportamento matemático das grandezas inversamente proporcionais. 

- Divisão em partes proporcionais. 

  

Regra de três simples e composta. 

- Definição de regra de três simples. 

- Procedimentos para resolução de problemas. 

- Definição de regra de três composta. 

-  Procedimentos para resolução de problemas. 

Porcentagem. 

- Representações em porcentagem. 

- Calcular porcentagens. 

- Transformar números em porcentagens. 

- Porcentagem relativa. 

 - Resolução de problemas. 

Cálculo de áreas, perímetros e volumes. 
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- Perímetro e área de triângulos. 

- Perímetro e área de quadrados. 

- Perímetro e área de retângulos. 

- Perímetro e área de paralelogramos. 

- Perímetro e área de losangos. 

- Perímetro e área de trapézios. 

- Área e volume de cubos. 

- Área e volume de paralelepípedos. 

 

    

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

- Aulas expositivas. 

- Resolução de problemas. 

- Listas de exercícios. 

 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

- Lousa e Canetas. 

- Xerox. 

- Listas de exercícios. 

- Datashow.  

 

 

VI - AVALIAÇÃO 
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1. Avaliação de Impacto (inicial): 

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

desenvolvimento do processo. 

  

2. 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. 

  

3. 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. 

  

 

VII - BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

EDITORA MODERNA, Projeto Araribá Matemática 6. 3ed. São Paulo: Moderna, 2010. 344 
p. 

  

EDITORA MODERNA, Projeto Araribá Matemática 7. 3ed. São Paulo: Moderna, 2010. 264 
p. 

 

 

VIII - CRONOGRAMA 

01 Apresentação do curso e do acordo pedagógico. 

02 Revisão números decimais. 
03 Razão e Proporção. 
04 Grandezas proporcionais. 

05 Regra de três simples. 
06 Regra de três composta.  
07 Revisão prova 1. 
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08 Prova 1. 

09 Notação científica. 

10 Introdução sobre porcentagem 

11 Cálculos de porcentagem 

12 Porcentagem relativa. 

13 Revisão prova 2. 
14 Prova 2. 
15 Área e perímetros de triângulos. 

16 Área e perímetros de triângulos. 
17 Área e perímetro de quadriláteros. 

18 Volume do cubo e do paralelepípedo. 

Entrega do trabalho de geometria. 

19 Recuperação. 
20 Avaliação do curso e entrega das notas. 

 

 

 

 

Assinatura do(s) docente(s): 
Assinatura do(a) Professor(a) 

Orientador(a) de Área: 

Assinatura da Orientadora 

Pedagógica: 
 

 

JAKSON DA CRUZ PEREIRA 

 

 

VANESSA SILVA PEREIRA 

ARAUJO 
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