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Ementa 
 

Funções trigonométricas: funções periódicas; ciclo trigonométrico; seno; cosseno e 
tangente; construção de gráficos das funções trigonométricas. Polinômios: funções 
polinomiais; operações com polinômios; equações polinomiais. Números Complexos: 
definição; forma algébrica; operações básicas; representação geométrica; forma 
trigonométrica; operações na forma trigonométrica. Geometria Analítica: ponto e reta 
(distância entre ponto e reta); inequações de 1º grau com duas incógnitas; área de 
superfície triangular; circunferência (equações da circunferência; posições relativas).   
 
Objetivos 
 

O ensino da Matemática no Ensino Médio tem como objetivo levar o aluno a adotar 
uma atitude positiva em relação ao conhecimento matemático, ou seja, desenvolver a sua 
capacidade de ‘fazer Matemática’, a partir da construção de conceitos, formulação e 
resolução de problemas. O aluno deve, também, ser capaz de perceber que os conceitos 
e os procedimentos matemáticos são úteis para compreender o mundo e atuar de forma 
positiva sobre ele. Despertar nos alunos a curiosidade, o espírito de investigação e a 
criatividade na resolução de problemas. Observar sistematicamente a presença da 
Matemática no dia-a-dia (identificar quantidades, números, formas geométricas, simetrias, 
grandezas e medidas, tabelas e gráficos, previsões etc.). Integrar os vários eixos 
temáticos da Matemática entre si, bem como servir de suporte às outras áreas do 
conhecimento. Comunicar-se de modo matemático, sendo capaz de argumentar, escrever 
e representar de várias maneiras as ideias matemáticas (com números, tabelas, gráficos, 
diagramas etc.). Por fim, desenvolver a autonomia no fazer e no pensar 
matematicamente.  
 
Metodologia 
 
 Ensinar e aprender Matemática exige curiosidade, caminhos diversificados, 
propostas alternativas, horizontes ampliados. Pensando desse modo, pretendemos 
trabalhar com as seguintes metodologias, ao longo de todo o ano letivo:  a) aulas 
expositivas dialogadas;  b) abordagem histórica e social da Matemática;  c) resolução de 
exercícios e problemas em grupos e individualmente; d) aplicação de testes de sondagem 
(individualmente e/ou em grupos);               e) resolução de exercícios no livro didático; f) 
pesquisas em sítios da Internet;  g) atividades com o uso da calculadora eletrônica; h) 



resolução de problemas; i) atividades de no Laboratório de Educação Matemática ou no 
Laboratório de Informática.  
 
Avaliação 
 

Entendemos a avaliação como parte integrante do processo de ensino e de 
aprendizagem, cujo objetivo é acompanhar o aprendizado do aluno. Nesse sentido, ela 
será desenvolvida a partir dos objetivos de aprendizagem definidos em cada bimestre 
(escala), levando em consideração o registro escrito do estudante, a sua participação nas 
aulas, o empenho nos estudos, a disciplina, o trabalho colaborativo, o respeito, a 
criatividade e a autonomia. Os instrumentos usados para avaliação serão: prova escrita 
individual; acompanhamento de tarefas para casa; produção em sala de aula 
(apresentações orais, empenho, cooperação na realização das atividades); estudo dirigido 
e estudo autônomo.  
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