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Ementa 
 

Notação científica; potenciação e radiciação; o princípio multiplicativo da contagem; 
porcentagens; dízimas periódicas: fração geratriz; valor numérico de expressões 
algébricas; associação de uma equação linear de 1º grau a uma reta no plano cartesiano; 
sistemas de equações polinomiais de 1º grau: resolução algébrica e representação no 
plano cartesiano; equação polinomial de 2º grau do tipo ax2 = b; variação de grandezas: 
direta e inversamente proporcionais ou não proporcionais; congruência de triângulos e 
demonstrações de propriedades de quadriláteros; construções geométricas: ângulos de 
90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares; mediatriz e bissetriz como lugares geométricos: 
construção e problemas; transformações geométricas: simetrias de translação, reflexão e 
rotação; área de figuras planas; área do círculo e comprimento de sua circunferência; 
volume de cilindro reto; medidas de capacidade; princípio multiplicativo da contagem; 
soma das probabilidades de todos os elementos de um espaço amostral; gráfico de 
barras, colunas, linhas ou setores e seus elementos constitutivos e adequação para 
determinado conjunto de dados; organização dos dados de uma variável contínua em 
classes; medidas de tendência central e de dispersão; pesquisas censitária ou amostral; 
planejamento e execução de pesquisa amostral. 
 
Objetivos 
 

Desenvolver a capacidade do aluno de fazer matemática, de resolver problemas e 
estimular a sua perseverança. Perceber que a matemática pode ser útil para compreender 
o mundo e, dessa forma, para agir no mundo. Observar sistematicamente a presença da 
matemática no cotidiano. Comunicar-se de forma oral e escrita, usando a linguagem 
matemática. Interagir com colegas cooperativamente, auxiliando-os e aprendendo com 
eles. Respeitar a si mesmo e ao próximo. Desenvolver o hábito do estudo e da autonomia 
em relação à sua aprendizagem. Criar situações nas quais os alunos possam fazer 
observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da realidade, 
estabelecendo inter-relações entre eles e desenvolvendo ideias mais complexas, levando 
sempre em conta as experiências e os conhecimentos matemáticos já vivenciados pelos 
alunos.  
 
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: aulas expositivas 
dialogadas; abordagem histórica e social da Matemática (uma ciência viva, que é 
construída constantemente, não ‘inventada’); resolução de exercícios e problemas em 
grupos e individualmente; aplicação de testes de sondagem (individualmente e/ou em 
grupos); resolução de exercícios no livro didático; pesquisas em sítios da Internet; 
atividades com o uso da calculadora eletrônica; resolução de problemas. 
 
Avaliação 
 

A avaliação será contínua, processual e diversificada. Os instrumentos a serem 
utilizados, inicialmente, serão os seguintes: listas de exercícios em sala; tarefas de casa; 
trabalhos coletivos; trabalhos individuais; avaliações individuais orais e escritas.  
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