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O presente Plano de Ensino descreve os elementos que estruturam o 

trabalho do professor e do aluno, a ser realizado neste ano letivo, com o intuito 

de nortear e normatizar as ações desenvolvidas, para potencializar o ensino e 

a aprendizagem da Matemática. 

 É disponibilizado na íntegra no sítio do CEPAE e, em sala de aula, é 
apresentada e entregue aos alunos uma síntese desse plano, denominado de 
Plano de Ensino e de Aprendizagem em Matemática, a qual está anexada no 
final deste texto. 
 
 
1. Ementa 

 

Dentre as atividades desenvolvidas no cotidiano, raras são aquelas que 

não lidam com o conhecimento matemático. Esse conhecimento está tão 

inserido nesse meio e nas relações ali desenvolvidas, de modo que, é utilizado 

sem que as pessoas se deem conta de seu uso. 

A Matemática é uma linguagem e, ao mesmo tempo, uma das ferramentas 
essenciais para o individuo compreender e atuar o meio no qual está inserido. 
Seu estudo deve contribuir tanto para que o aluno construa o conhecimento 
matemático, quanto para que ele desenvolva habilidades e conhecimentos que 
o capacite para análise e entendimento desse meio social, gerando subsídios 
para a tomada de decisões e a conquista de uma vida satisfatória em 
comunidade e a de cidadãos plenos. 

 

 

2. Objetivos 

 

Desenvolver o ensino da Matemática numa perspectiva ampla, sem 

descuidar dos aspectos específicos do conteúdo matemático, mas que 

também contribua para o desenvolvimento de habilidades inerentes a esse 

conhecimento e a de outras que complementam e auxiliam a formação do 

individuo para a vida em sociedade. 
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O ensino de Matemática no Ensino Médio tem como objetivos propor 

situações de aprendizagens nas quais o aluno possa: 

 

 Desenvolver o hábito de investigação e exploração na resolução das 

atividades; 

 Conceber o conhecimento matemático como uma ferramenta para a 

análise e compreensão do meio no qual ele está inserido; 

 Selecionar, organizar e produzir informações relevantes, 

interpretando-as e analisando-as criticamente; 

 Ser capaz de descrever, representar e apresentar resultados com 

precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo o uso da 

linguagem oral e escrita, construindo relações entre a língua 

materna e a linguagem matemática e as suas representações; 

 Identificar e estabelecer relações entre a Matemática e as diferentes 

áreas do conhecimento; 

 Desenvolver a autoestima e a segurança na sua capacidade de 

construir conhecimentos e a perseverança na busca de resultados; 

 Desenvolver a habilidade de trabalhar em grupo de modo 

cooperativo em busca de soluções, sendo capaz de identificar o que 

é consensual ou não, ouvir e respeitar a opinião dos demais, mesmo 

quando não forem de acordo com o seu ponto de vista; 

 Desenvolver a habilidade da leitura crítica da informação, identificar 

e ler as informações latentes e assim, ir além da mera decodificação 

dos símbolos e interpretação dos dados matemáticos e da 

decodificação de um texto; 

 Sentir-se confortável para expressar suas opiniões, seu ponto de 

vista e suas estratégias interagindo e contribuindo com as aulas. 

 
Metodologia:  
 

As aulas são conduzidas por meio do diálogo. O professor assume a 

postura de incentivar e criar situações propícias para que os alunos interajam 

com ele e com os demais colegas, ao longo das discussões envolvendo o 

conhecimento matemático. Nesse processo, são coibidas ações e atitudes dos 

alunos que possam inibir a interação do aluno com o professor, com os 

colegas e a sua contribuição com as aulas.  

Na condução das aulas para a apresentação e exploração do conteúdo 

matemático, a investigação matemática e a resolução de problemas são 

usadas de modo que os conceitos, ideias e procedimentos sejam abordados 

por meio de uma situação contextualizada que facilita e incentiva os alunos a 

elaborar e testar hipóteses e diferentes estratégias de resolução. Neste 

processo podem ser usados diversas linguagens e recursos didáticos como os 

audiovisuais, as tecnologias da informação e comunicação, aspectos da 

história da matemática, calculadoras, jogos, jornais e revistas, literatura e 

livros paradidáticos, aulas de campo e outros tantos recursos, materiais e 

instrumentos que auxiliam na reflexão e percepção de fatos matemáticos 
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numa perspectiva ampla. 

 
Conteúdos:  
 
3. Eixos Estruturais/Conteúdo  

 

Série Números e Álgebra Geometria e Medidas Análise de Dados 

2ª  

 Matrizes 

 Determinantes 

 Sistemas Lineares 

 Geometria Métrica 

Espacial 

 Análise 

Combinatória 

 Probabilidade 

 

 A distribuição dos conteúdos nas respectivas escalas segue a seguinte 

ordem: 

 

 

 

 
 

 

Escala Conteúdo 

1ª Geometria Métrica Espacial 

2ª 
Análise Combinatória 

Probabilidade 

3ª 
Sistemas Lineares 

Matrizes 

4ª Determinantes 

 
Material didático:  
 

Ao longo do ano letivo o professor fará uso de recursos didáticos 

diversificados que podem contribuir com o processo de ensino e de 

aprendizagem dos alunos. Dessa forma poderão ser usados recursos da 

tecnologia da comunicação e informação, livros paradidáticos, textos da 

história da matemática, jornais e revistas, internet, computador, celular e 

outros com o mesmo fim. 

Os alunos devem estar de posse do seu material básico, antes que o 

professor chegue à sala de aula, composto de livro didático fornecido pela 

escola, lápis, caneta, borracha e fichário ou caderno específico para a 

matemática. Não é permitido o uso do celular em sala, salvo quando o 

professor autorizar. 

O aluno poderá ser impedido de assistir a aula caso não porte tais 

materiais antes do inicio da aula. Nesse caso, irá trabalhar individualmente o 

conteúdo, indicado pelo professor, na coordenação e/ou na biblioteca, e 

apresentar uma produção ao professor no final do tempo da aula. 

É necessário que o aluno esteja na sala de aula no horário estipulado, 
uma vez que, ele só poderá entrar, após o professor, se possuir uma 
justificativa plausível do atraso. O aluno poderá sair de sala em caso de muita 
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necessidade e após a autorização do professor. A solicitação do aluno para 
sair de sala não poderá ser feita no momento da explicação do professor. 

 

 
Avaliação:  
 

A avaliação em Matemática é concebida de forma a permitir que 

aflorem as diversas competências de cada um, sem se descuidar dos 

aspectos lógicos-matemático a ser privilegiado num curso de Matemática, mas 

também, valorizando e incentivando o uso das qualidades individuais dos 

alunos, na abordagem e utilização do conhecimento matemático, sem 

marginalizar aqueles com menor afinidade com esse conhecimento.  

Desse modo, aponta-se para uma avaliação contínua e diversificada 

com o uso de atividades e instrumentos de avaliação variados que possibilitam 

ao professor perceber a compreensão do aluno sobre o conhecimento 

matemático discutido. 

Dentre esses instrumentos de avaliação, podem ser usados ao longo do 

ano letivo, exercícios do livro texto; provas; testes; criação, manutenção e 

atualização de blog(s) e/ou site(s) relacionado(s) à disciplina; atividades 

elaboradas pelos alunos; construção de artigos de análise/opinião; elaboração 

de relatório sobre atividade desenvolvida e/ou aulas; produção e apresentação 

de trabalho de pesquisa e outros que poderão ser desenvolvidos ao longo do 

ano letivo. 

 Com intuito de contribuir para que o aluno estude diariamente além da 

sala de aula, se auto organize e faça uso racional do seu tempo, as atividades 

de avaliação poderão ser aplicadas com ou sem aviso prévio e, qualquer uma 

delas, poderão ser resolvidas em sala de aula ou em casa; de forma individual 

ou em grupo; com ou sem consulta/pesquisa ou uma combinação entre estas 

formas de acordo com o planejamento do professor.  

Dentre os instrumentos de avaliação, as atividades individuais 

realizadas individualmente em sala e que requerem que o aluno explicite sua 

compreensão do conhecimento matemático com maior profundidade, possuem 

maior peso para a elaboração do conceito final da escala. 

As atividades desenvolvidas nas escalas tem o intuito de avaliar a 

compreensão dos alunos sobre o conhecimento matemático e são 

classificadas em um dos grupos descritos a seguir. 

 

 

5.1 – Atividade de Produtividade:  

 

As atividades de produtividade constituem um ponto de partida para que 

o aluno estude além da sala de aula. O conteúdo dessas atividades contribui 

com o processo de apropriação e construção do conhecimento matemático 

abordado e discutido em sala e assim, ajudam os alunos na consolidação da 

aprendizagem desse conhecimento. As listas de exercícios, por exemplo, são 

atividades desse tipo. 
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Essas atividades ao serem corrigidas/verificadas pelo professor não 

recebem conceitos, apenas o visto do professor seguido da sua assinatura. 

O conjunto das atividades de produtividade, atestado pelo desempenho 

do aluno nessas atividades ao resolvê-las, gera um único conceito no final da 

escala, o Conceito de Produtividade. 

 

 

5.2 – Atividade Conceituada: 

 

As atividades conceituadas, para serem desenvolvidas pelo aluno, 

exigem dele uma explicitação mais elaborada da sua compreensão sobre o 

conhecimento matemático trabalhado ao longo da escala. Tais atividades são 

avaliadas pelo professor e conceituadas individualmente. O conjunto de 

conceitos dessas atividades gera no final da escala um único conceito, o 

Conceito de Atividade. 

 

 

5.3 – Atividade do Bimestre: 

 

As atividades desse grupo abrangem todo o conteúdo discutido na 

escala e a relação desses com os estudados anteriormente e requerem que o 

aluno explicite uma compreensão mais aprofundada e ampla do conhecimento 

matemático estudado na escala. Tais atividades são desenvolvidas 

preferencialmente em sala de aula, de modo individual e sem consulta sendo 

avaliadas e conceituadas individualmente pelo professor. O conjunto dos 

conceitos dessas atividades gera no final da escala um único conceito, o 

Conceito Bimestral.  

 

 

5.4 – Atividades do CEPAE: 

 

 Ao longo do ano letivo o CEPAE promove diversas atividades que 

abrange toda a escola como, por exemplo, LUDENS, OBMEP, SIMULADO e 

CIRCULA. Algumas dessas atividades são atividades que serão usadas para a 

avaliação em matemática. Assim, a participação efetiva e compromissada dos 

alunos para desenvolver essas atividades passa a ser obrigatória. 

 

 

5.5 – Conceito Final da Escala: 

 

O Conceito Final da Escala será elaborado, a priori, a partir do Conceito 

de Produtividade, Conceito de Atividade e Conceito Bimestral.  O conceito 

Bimestral tem peso maior que os demais para a elaboração do Conceito Final 

da Escala.  

Em casos específicos, para a elaboração do Conceito Final da Escala, o 
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professor poderá considerar o conjunto de todos os conceitos obtido pelo 

aluno. 

 

 

5.6 – Ferramentas de Registro e Acompanhamento: 

 

Ao longo do ano letivo, o desenvolvimento dos alunos é acompanhado 

de forma pontual, criteriosa e individual, sendo documentado e registrado nas 

fichas de acompanhamento. Tais registros apontam tanto as ações propostas 

e desenvolvidas com o intuito de contribuir com a aprendizagem, quanto às 

atitudes e o desempenho dos alunos frente às ações propostas.  

O acompanhamento individual visa identificar dificuldades específicas 

do aluno e propor ações de recuperação imediata de conteúdos, habilidades, 

posturas e atitudes necessárias ao processo de ensino e de aprendizagem. 

Desse modo, espera-se que tal procedimento contribua para que o aluno 

compreenda o conhecimento matemático e assim favorecer a aprendizagem e, 

por consequência, conquistar um conceito satisfatório ao final da escala. 

O aluno tem acesso às fichas de acompanhamento do professor, em 

horário extraclasse, determinado ao longo do ano letivo. 

 

 

5.7 – Da entrega das atividades solicitadas: 

 

É de inteira responsabilidade do aluno se inteirar das atividades 

solicitadas, de resolvê-las com qualidade e entregá-las ao professor no prazo 

determinado.  

Caso o aluno não esteja presente na solicitação e/ou data de entrega 

da atividade, é de sua responsabilidade apresentar à Coordenação 

Pedagógica do Ensino Médio uma justificativa plausível, no dia que ocorrer, e 

informar o professor na aula seguinte. 

Considera-se justificativa plausível aquela amparada por lei como, por 

exemplo, atestados médicos, e quando o aluno for cuidado em casa por seu 

responsável, este deve comunicar a Coordenação no dia da ocorrência, para 

registro e encaminhamento ao professor, pois somente assim terá o direito de 

refazer/entregar a atividade perdida fora do prazo determinado.  

 

 

5.8 – Da corresponsabilidade dos alunos: 

 

 No processo de ensino e de aprendizagem é de extrema importância 

que o aluno seja corresponsável ativo e atuante nesses processos. Assim, é 

necessário que ele se envolva com o máximo empenho nas ações propostas, 

interaja com o professor e com os demais colegas de sala e desenvolva cada 

atividade com a máxima qualidade e no tempo determinado. Além disso, é 

dada ao aluno a total liberdade para que argumente de forma plausível e 
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responsável a suas impressões e sugestões para a melhoria desses 

processos.  

Quanto às atitudes em sala de aula e fora dela, em relação ao estudo 

da Matemática, se espera e cobra-se dos alunos que sejam condizentes e 

consoantes com essa corresponsabilidade demonstradas com a pontualidade 

nas aulas e nas tarefas, nos estudos fora da sala de aula, com os materiais 

individuais necessários e outras ações e atitudes que contribuem com a 

aprendizagem da Matemática. 

 

 

5.9 – Atendimento: 

 

É um horário semanal no contra turno para que o aluno possa receber 

ajuda do professor e/ou monitores sobre suas dúvidas do conhecimento 

matemático. 

A participação do aluno no atendimento é registrada em ficha 

apropriada e só será considerada válida se houver envolvimento efetivo do 

aluno, demonstrado pelo seu interesse em aprender; questionando sobre as 

suas dúvidas; atitude positiva em fazer a(s) atividade(s) solicitada(s) e o 

empenho efetivo em resolvê-las.  

Ao longo da escala, o Professor poderá indicar e/ou convocar alunos ao 

atendimento. Essa indicação/convocação poderá ocorrer em função da 

dificuldade apresentada nas aulas ou pelo condicionamento dado pelo 

Conselho de Classe.  

A convocação do aluno será feita em sala de aula e registrado em 

documento próprio com a ciência do aluno e, neste caso, a sua presença é 

obrigatória.  

A coordenação de curso e os responsáveis serão avisados da 

convocação do aluno ao atendimento. 

É previsto o desenvolvimento no atendimento de atividades sobre 

Matemática Básica, focando dúvidas específicas observadas nos alunos. Tais 

atividades serão utilizadas para a composição do conceito final da escala e, 

neste caso, o desenvolvimento dessas atividades passa a ser obrigatória a 

todos os alunos. 
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Goiânia, março de 2017. 
 

 
ANEXO 

 
Plano de Ensino e de Aprendizagem em Matemática – 2017  

 
Este documento tem como finalidade apresentar e normatizar o trabalho de ensino e de 
aprendizagem a ser desenvolvido ao longo do ano letivo de 2017. 
 
Metodologia: a abordagem do conhecimento matemático em sala de aula terá como base as 
aulas dialogadas. Nessas aulas será solicitada e incentivada à participação dos alunos para 
que interajam com o professor, com os colegas e com a aula. No processo de interação, serão 
veemente coibidos todos os atos e atitudes dos alunos que perturbarem essa interação.  

 
Avaliação em Matemática: é concebida de forma a permitir que aflorem as diversas 
competências de cada um, mas sem se descuidar dos aspectos específicos desse 
conhecimento. Desse modo, serão usados diversos instrumentos de avaliação e a 
aplicação/utilização de qualquer um desses instrumentos, poderá ser feito com ou sem aviso 
prévio. Esses instrumentos poderão ser desenvolvidos pelos alunos em sala e/ou em casa, de 
modo individual e/ou em grupo, de acordo com as determinações do professor explicitadas no 
momento da solicitação. Tais instrumentos são aplicados em atividades que podem ser 
classificadas em: 
 
Atividades de Produtividade: são atividades que constituem o ponto de partida para que o 
aluno estude além da sala de aula. O conteúdo contribui para o processo de apropriação e 
construção do conhecimento discutido em sala e ajuda a consolidar a aprendizagem. Ao 
serem verificadas pelo professor, essas atividades não recebem conceito, mas o conjunto 
delas, atestado pelo desempenho do aluno ao resolvê-las, gera um único conceito no final da 
escala, o Conceito de Produtividade. 
 
Atividade Conceituada: são atividades que exigem do aluno uma explicitação mais 
elaborada da sua compreensão sobre o conhecimento matemático trabalhado ao longo da 
escala. Tais atividades são avaliadas pelo professor e conceituadas individualmente. O 
conjunto de conceitos dessas atividades gera no final da escala um único conceito, o Conceito 
de Atividade. 
 
Atividade do Bimestre: as atividades do bimestre abrangem todo o conteúdo discutido na 
escala e a relação desses com os estudados anteriormente e requerem que o aluno explicite 
uma compreensão mais aprofundada e ampla do conhecimento matemático estudado na 
escala. Tais atividades são desenvolvidas preferencialmente em sala de aula, de modo 
individual e sem consulta sendo avaliadas e conceituadas individualmente pelo professor. O 
conjunto dos conceitos dessas atividades gera no final da escala um único conceito, o 
Conceito Bimestral.  
 
Conceito Final da Escala: será elaborado, a priori, a partir do Conceito de Produtividade, 
Conceito de Atividade e Conceito Bimestral.  O conceito Bimestral tem maior peso que os 
demais para a elaboração do Conceito Final da Escala. 
 
Perda de Atividade: é de inteira responsabilidade de o aluno inteirar-se das atividades 
solicitadas, de resolvê-las e entregá-las ao professor no prazo determinado. As justificativas 
plausíveis devem ser comunicadas, no dia que ocorreu, a Coordenação de Ensino, e então 
informadas ao professor na aula seguinte a falta do aluno. 
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Atividades do CEPAE: as atividades do Departamento de Matemática como a OBMEP e as 
atividades da Escola como o SIMULADO, são consideradas uma das avaliações de 
produtividade e/ou uma das avaliações com conceito e serão usadas para a construção do 
conceito final da escala na qual ocorrerão. Isso implica que a participação e o 
desenvolvimento dessas atividades pelos alunos são de caráter obrigatório. 
 
Atendimento: é o horário semanal no contra turno para estudo da Matemática. Ministrado por 
estagiários e/ou pelo Professor da turma. A participação do aluno é registrada e só será 
considerada válida se houver envolvimento efetivo dele nas atividades ali realizadas. O 
professor poderá solicitar a presença obrigatória de alguns alunos de acordo com o seu 
desenvolvimento na disciplina. Está previsto no atendimento a realização de atividades de 
matemática básica que serão cobradas como avaliação de produtividade e/ou com conceito. 
Neste caso, o desenvolvimento e a entrega dessas atividades são obrigatórios a todos os 
alunos. 
 
Corresponsabilidade do aluno: o aluno é considerado corresponsável pelo processo de 
ensino e de aprendizagem da Matemática. Para isso ele deve assumir uma atitude condizente 
com essa responsabilidade, o que significa participar das caulas, realizar estudos além da sala 
de aula, buscar ajuda para resolver suas dúvidas, fazer com dedicação e qualidade todas as 
atividades propostas, entregá-las no prazo determinado e participar dos atendimentos. Tais 
ações, em conjunto com as ações realizadas pelo professor, criam condições propícias para a 
aprendizagem. 

 
Instrumentos obrigatórios na sala de aula: é necessário que o aluno esteja portando nas 
aulas e antes do seu início, seu material básico composto pelo livro didático, lápis, caneta, 
borracha e fichário de matemática (ou caderno). Não é permitido o uso do celular em sala, 
salvo quando o Professor autorizar. O aluno poderá ser impedido de assistir a aula caso não 
porte tais materiais e, caso aconteça, o aluno desenvolverá o conteúdo sozinho na 
coordenação entregando uma síntese ao professor no final do tempo da aula. 
 
Pontualidade: é necessário que o aluno esteja na sala de aula no horário estipulado, uma vez 
que, ele só poderá entrar após o professor, se possuir uma justificativa plausível do atraso. O 
aluno só poderá sair de sala em caso de muita necessidade e após a autorização do 
professor. A solicitação do aluno para sair de sala não poderá ser feita no momento da 
explicação do professor. 
 
Conteúdos: conteúdos previstos para os segundos e terceiros anos do Ensino Médio são: 

 
Série Números e Álgebra Geometria e Medidas Análise de Dados 

2ª 

 Matrizes 

 Determinantes 

 Sistemas Lineares 

 Geometria Métrica 

Espacial 

 Análise 

Combinatória 

 Probabilidade 

3ª 

 Ciclo Trigonométrico 

 Polinômios 

 Números Complexos 

 Geometria Analítica  

 
A distribuição dos conteúdos nas respectivas escalas e das respectivas séries segue a 

seguinte ordem: 

 

Série Escala Conteúdo 

2ª 

1ª Geometria Métrica Espacial 

2ª 
Análise Combinatória 

Probabilidade 

3ª 
Sistemas Lineares 

Matrizes 

4ª Determinantes 

3ª 
1ª Ciclo Trigonométrico 

2ª Polinômio 
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Números Complexos 

3ª 
Ponto 

Reta 

4ª Circunferência 

 

  
Goiânia, março de 2017. 

 
     _______________________                                                ____________________                                                                            
             Marcello Lucas                                                                         Aluno(a)                                                                                                                           
  Professor de Matemática CEPAE – UFG 
 
 
 

Visto do(a) responsável: __________________________em: ___/___/____ 
 
 

 

 

 


