
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - SME
CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA

1º BIMESTRE

Encontro dos Professores de Matemática



PAUTA

1 - Abertura/Mensagem (5 min)

2 - Recados (10 min)

3 - Breve Reflexão “TAS”  (40 min)

4 - Apresentação e adequação do planejamento 
para o 1º bimestre de 2012 (30 min)

5 - Intervalo (15 min)

6 - Análise dos objetivos  do 1ºB de cada ano e 
dos conteúdos de Geometria (40 min).

7 - Sequência  didática (30 min)

8 - Convite (15 min)

9 - Tarefa (15 min)



RECADOS

- Blog “MATEMÁTICA SIGNIFICATIVA”:

www.cenfopmatematicasignificativa.wordpress.com

- Email CENFOP MATEMÁTICA: 

cenfop.matematica@gmail.com

- Telefone contato: 3829-8399

- Projeto “Todos pela Aprendizagem”

- Formações Matemática 2012

TAS.pptx
http://www.cenfopmatematicasignificativa.wordpress.com/
mailto:cenfop.matematica@gmail.com


PLANEJAMENTO 2012 – 1º BIMESTRE
11 Anos

Objetivos Específicos Conteúdos

• Perceber a presença dos números naturais no cotidiano e tirar 

inferências. 

• Ampliar as características do sistema de numeração decimal 

enfatizando leitura, escrita e decomposição. 

• Desenvolver o raciocínio lógico através das seqüências 

numéricas e iniciando nas primeiras generalizações. 

• Fazer integração dos números naturais com grandezas e 

medidas. 

• Compreender o significado da adição e subtração.

• Saber resolver problemas por meio da adição e subtração.

• Desenvolver o raciocínio lógico usando adição e subtração de 

forma codificada.  

• Revisar todos os fatores da tabuada.

• Compreender o significado de multiplicar e dividir.

• Saber utilizar o algoritmo da multiplicação e divisão. 

• Resolver problemas utilizando o conhecimento em 

multiplicação e divisão. 

• Utilizar a média aritmética em situações contextualizadas. 

• Resolver expressões para compreender as prioridades das 

operações. 

• Traçar segmentos de reta com uma régua, integrando esses 

conceitos com medidas.

• Compreender através da observação as idéias de retas 

paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares.

• Explorar situações do cotidiano para construir o conceito de 

ângulo.

• Identificar ângulos retos no cotidiano. 

• Traçar ângulos retos.

• Compreender informalmente os conceitos de ângulo agudo e 

obtuso.

1. Números naturais e sistemas de 

numeração.  

• Introdução.

• Sistema de numeração romano. 

• Sistema de numeração decimal 

indo-arábico.

• Leitura e escrita. 

• Decompondo um nº natural. 

• Seqüências numéricas. 

• Adição e subtração. 

• Resolução de problemas usando 

a adição e subtração. 

• Codificação.

• Revisão da Tabuada

• Multiplicação e divisão de 

números naturais. 

• Significado.

• Algoritmo da multiplicação e 

divisão.

• Resolução de problemas.

• Média aritmética.

• Expressões numéricas.  

2. Geometria 

 Ponto e Reta.

 Retas paralelas e retas 

concorrentes

 Ângulos, polígonos e 

circunferências. 

 Ângulo reto.

 Ângulo agudo e ângulo obtuso



PLANEJAMENTO 2012 – 1º BIMESTRE
12 Anos

Objetivos Específicos Conteúdos

• Perceber a presença de frações e 

porcentagens no cotidiano.

• Aplicar o conhecimento de frações na

resolução de problemas.

• Usar o conceito de equivalência na adição e

subtração de frações.

• Entender o que é simplificar uma fração,

usando a equivalência.

• Resolver problemas contextualizados em

que estão presentes porcentagens.

• Explorar através de situações do cotidiano a

presença de números positivos e negativos.

• Perceber que a seqüência dos números

inteiros, é uma ampliação da seqüência dos

números naturais.

• Localizar números inteiros que

correspondam a pontos em uma reta

graduada.

• Explorar a localização de pontos em um

plano para obter a noção de par ordenado.

• Compreender através da simetria dos

números inteiros em relação ao zero, o que

são números opostos ou simétricos.

• Comparar dois números inteiros.

• Explorar as operações com números inteiros,

procurando observar as regularidades

1. Frações e Porcentagens.

Revisar frações(Resolução de problemas

envolvendo operações com frações).

2. Números positivos e negativos.

 Introdução.

 Seqüência de números inteiros.

 Representação de números inteiros em

uma reta numerada.

 Valor absoluto de um número inteiro.

 Números opostos ou simétricos.

 Comparação de números inteiros.

 Pares ordenados.

 Adição de números inteiros.

 Subtração de números inteiros.

 Multiplicação de números inteiros.

• Divisão de números inteiros.

 Potenciação.

Número inteiro na base e número natural

no expoente.

Radiciação

 Expressões numéricas com números

inteiros.

 Propriedade distributiva da multiplicação

em relação à adição.



PLANEJAMENTO 2012 – 1º BIMESTRE
13 anos

Objetivos Específicos Conteúdos

• Resolver situações-problema que utilizem o conceito

de números naturais, inteiros e racionais (nas formas

fracionária e decimal ).

• Aplicar os números naturais na interpretação de

gráficos, fazendo arredondamentos, decomposição e

leitura de números grandes, em conexão com outras

áreas do conhecimento.

• Aplicar o conhecimento sobre números inteiros e

suas operações através de aplicações.

 Identificar as aplicações dos números racionais na

forma fracionária.

 Aprofundar noções básicas de divisibilidade,

múltiplo, divisor, números primos, decomposição em

fatores primos e mínimo múltiplo comum.

 Ampliar o estudo das operações com frações.

 Compreender os múltiplos por meio de seqüências

descobrindo regularidades e generalizando padrões.

 Perceber que os números compostos são gerados

por multiplicações de números primos.

 Aplicar a decomposição em fatores primos na

determinação da raiz quadrada exata de um número

natural.

 Ampliar o conceito de mínimo múltiplo comum (mmc),

determinando-o por decomposição em fatores

primos.

 Aplicar o procedimento de cálculo do mmc na

resolução de equações que apresentam

denominadores em seus termos, na comparação de

números racionais na forma fracionária e nas

operações de adição e subtração desses números.

 Ampliar a divisão de uma fração por outra fração.

1. Números e aplicações.

 Introdução.

• Usando números naturais.

 Situações-problema envolvendo números

naturais.

 Usando números inteiros.

 Situações-problema envolvendo números inteiros.

 Revendo operações com números inteiros.

 Usando frações.

 Usando números decimais.

2. Divisibilidade e frações.

 Introdução.

 Múltiplos de um número natural.

 Divisores ou fatores de um número natural.

 Números primos.

 Decomposição de um número natural em fatores

primos.

 Usando a decomposição em fatores primos.

 Raiz quadrada de um número natural.

 Mínimo múltiplo comum ( mmc ) .

 Cálculo do mmc usando a decomposição em

fatores primos.

 Uso do mmc na resolução de equações.

 Uso do mmc na comparação de frações.

 Operações com frações (Adição e Subtração)

• Utilizar da geometria para representar adição e

subtração de frações.

 Multiplicação e Divisão.

 Divisão de fração por um número natural.

 Divisão de um número natural por fração.

 Divisão de fração por fração.



PLANEJAMENTO 2012 – 1º BIMESTRE
14 anos

Objetivos Específicos Conteúdos

• Verificar a presença dos números no

cotidiano.

• Escrever um número nas várias

formas.

• Efetuar corretamente operações

envolvendo conjuntos numéricos.

• Ampliar o estudo das potências.

• Aprofundar o uso da potência de

base 10, fazendo uso da notação

científica e ordem de grandeza.

• Compreender e saber utilizar cálculos

envolvendo potências com expoente

racional.

• Saber transformar radical em

potência.

• Entender como simplificar radicais.

• Ampliar o estudo de equações do 1º

grau por meio da resolução de

problemas.

• Resolver equação do 2º grau simples

fazendo uso da fatoração.

• Compreender o aspecto conceitual

da fórmula.

• Conjuntos numéricos e operações fundamentais. 

(revisão)

• Números Fracionários

• Números Decimais

• Potenciação 

Recordando potências 

Potências de base real e expoente inteiro.

Propriedades das  potências de base real e 

expoente inteiro.

Notação científica. 

Relação entre potência e raiz. 

Potência de expoente racional.

Transformação de radicais em

potências.

Simplificação de radicais.

Operações envolvendo radicais.

Multiplicação e Divisão.

Adição e subtração.

• Racionalização de denominadores.

• Equações

• Revendo equações do 1º grau.

• Situações-problema.

• Equações do 2º grau.

Forma geral.

Coeficientes.

Raízes ou soluções de uma equação do 2º grau. 



Currículo em Rede/Campo conceitual

Situação-problema ligada à realidade 
sócio cultural

Tendências da Educação Matemática

Transposição para a sala de aula dos 
conhecimentos desenvolvidos

PLANEJAMENTO DE MATEMÁTICA

PARÂMETROS: 
(relembrar...)

H21.ppt
H1.ppt
H24.ppt
H25.ppt


O QUE ENSINAR?

Atividades desafiadoras e bem
encadeadas, que induzam o aluno a
pensar e construir o seu próprio
conhecimento, são o caminho mais
curto para o bom aprendizado de
Matemática.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA



SEQUÊNCIA DIDÁTICA é um conjunto sistematizado de
atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar um
conteúdo etapa por etapa. Essa proposta envolve
atividades de aprendizagem e avaliação, organizadas de
acordo com os objetivos que o professor quer alcançar.

Ao organizar uma sequência didática, é preciso preparar 
detalhadamente cada uma das etapas do trabalho:

• Compartilhar a proposta de trabalho com os alunos:
É importante explicar o trabalho passo a passo.
Apresentar o que será estudado e comentar as
atividades que serão desenvolvidas. Organize com a
turma um plano de ação, anotando cada etapa da
proposta.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA



• Mapear o conhecimento prévio dos alunos: Nesta
etapa, os alunos conversam sobre o que conhecem
sobre o assunto que será trabalhado.

• Desenvolver atividades que proporcionem a
ampliação do repertório dos alunos:
De posse do mapeamento dos alunos – informação
precisa para avaliar em que ponto está a turma – o
professor elabora um conjunto de atividades que
aproxima o aluno do conteúdo, aumentando os desafios
e propondo diversas discussões para que toda turma
avance. Essa diversidade de propostas amplia a
possibilidade de êxito dos alunos.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA



OBJETIVOS

CONTEÚDOS

TEMPO ESTIMADO MATERIAL 
NECESSÁRIO

DESENVOLVIMENTO

AVALIAÇÃO

O que se espera que os alunos
aprendam com a atividade proposta,
tendo como foco a aprendizagem, e não
o ensino.

Conteúdos curriculares trabalhados na
atividade.

Envolve as várias etapas da atividade, as
intervenções a serem feitas, a criação de
situações mais adequadas à realidade
da turma.

Verificação do processo de
aprendizagem. Parâmetros a serem
usados no decorrer das etapas.
Atividades específicas, como problemas
e perguntas.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA



COMPETÊNCIAS LEITORA E ESCRITORA EM 
MATEMÁTICA

• Por que ao pronunciarmos a palavra ‘texto’ na
escola a maioria dos alunos a relacionam com várias
disciplinas, menos com a Matemática? Qual o motivo
que conduz os alunos a construírem um conceito
sobre a Matemática distante da leitura e da
interpretação de um texto?

• Com certeza, cabe ao professor de Matemática trabalhar textos de
sua área, como por exemplo: textos científicos, resolução de
problemas, problemas de lógica, tabelas, gráficos e textos
jornalísticos.

• Há sempre a preocupação com o “tempo”. Evidentemente, não se
trata de “estar abandonando a Matemática”, mas sim de potencializar
a aprendizagem dos alunos.



De que forma o professor de Matemática pode
contribuir, em suas aulas, para a apropriação
da leitura e escrita, atividades tão essenciais
para o pleno desenvolvimento do aluno e,
especificamente, para a apreensão significativa
de conceitos e procedimentos matemáticos?

LEITURA E ESCRITA CONCEITOS 
MATEMÁTICOS

COMPETÊNCIAS LEITORA E ESCRITORA EM 
MATEMÁTICA



O professor de Matemática pode promover várias situações
em que o aluno simultaneamente constrói conceitos
matemáticos e melhora sua competência leitora e escritora:

• criando histórias com base em figuras geométricas;
• escrevendo em forma de diálogos para apresentação em
forma de teatro;
• criando jogos matemáticos abertos, elaborando as
questões-desafio, o manual de instruções,
as regras do jogo, a caixa do jogo;

COMPETÊNCIAS LEITORA E ESCRITORA EM 
MATEMÁTICA



• apresentando capítulos selecionados do livro O homem que
calculava e outros, em forma de teatro, vídeo, desafios para a
classe, sempre com fechamentos em forma de relatórios;
• criando histórias em quadrinhos, jornais, revistinhas de
desafios de lógica e do conteúdo trabalhado no momento;
• refletindo sobre notícias veiculadas na mídia e estudos
sobre sua veracidade quanto as que podem envolver
manipulação de dados;
• propondo a leitura de paradidáticos da área.

COMPETÊNCIAS LEITORA E ESCRITORA EM 
MATEMÁTICA



OBJETIVOS

CONTEÚDOS

TEMPO ESTIMADO

- Conscientizar os alunos sobre a necessidade de
preservação ambiental.
- Desmistificar a concepção retrógada que a maioria dos
alunos possuem em relação à Matemática.
- Comparar grandezas.
- Associar quantidades a uma base 100 fixa.
- Relacionar os conhecimentos matemáticos às situações da
realidade.
- Interpretar informações contidas em gráficos.

- Porcentagem. - Média aritmética.
- Operações fundamentais.
- Prporcionalidade entre grandezas.
- Interpretação de gráficos

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

7 aulas

UM EXEMPLO: 



UM EXEMPLO: 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

MATERIAL NECESSÁRIO           

DESENVOLVIMENTO

1º) Apresentação da proposta de trabalho
2º) Leitura silenciosa do texto.
3º) Leitura em voz audível, com toda a classe.
4º) Comentando o texto (diálogo professor e alunos) – CP.
5º) Pesquisa no laboratório de informática.
6º) Respondendo as questões do bloco 1 – ampliação rep.
7º) Correção das questões do bloco 1.
8º) Leitura e interpretação das questões do bloco 2 (toda a
classe).
9º) Respondendo as questões do bloco 2.
10º) Correção das questões do bloco 2.

- Cópias do texto “Ameaça ao verde volta a preocupar” e de
suas atividades.
- Internet para pesquisa no laboratório de Informática.



UM EXEMPLO: 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

AVALIAÇÃO    

- Realização das atividades.
- Participação nas leituras e debates.
- Apresentação de trabalho sobre os seguintes temas
relacionados à porcentagem:

• ÁREA DE DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA.
• MESES DO ANO DE MAIOR DESMATAMENTO NA
AMAZÔNIA.
• RAZÕES DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA.
• AÇÕES PARA ACABAR COM O DESMATAMENTO NA
AMAZÔNIA.



EXPLORANDO AS ABORDAGENS DO TEXTO

Pesquise os seguintes assuntos abordados no texto e responda as
questões:

1. Qual o significado das seguintes expressões no contexto do texto
lido?
a) Metas quinquenais
b) Commodities
c) Anistiar
d) Outra expressão que você não sabe o significado

2. Localize em um mapa a zona de transição entre o cerrado e a
floresta e cite as características desse local.

3. Qual é a área total da floresta Amazônia?

4. Pesquise sobre algumas modalidades de desmatamento. Determine
as regiões do país onde ocorrem cada uma das modalidades.



EXPLORANDO AS ABORDAGENS DO TEXTO

5. Por que é proibido o desmatamento nas encostas e topos dos
morros?

6. Qual é a função do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em
relação à Amazônia?

7. Os maiores responsáveis pelo desmatamento são as plantações de
madeira e de soja. Explique como ocorrem essas plantações, a venda,
o consumo e a exportação desses materiais. Logo após, argumente
sobre a razão pela qual a madeira e a soja são as maiores
responsáveis pelo desmatamento.

8. Além da madeira e da soja, quais são os outros responsáveis pelo
desmatamento da Amazônia?



APRENDENDO MATEMÁTICA: 
LEITURA, INTERPRETAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE

1. Qual a relação existente entre as grandezas: ritmo de desmatamento
e emissão de carbono na atmosfera? Cite outras duas grandezas que
possuem a mesma relação entre si.

2. Por que os dados da taxa de desmatamento colhidos mensalmente
em 2011, possibilitaram descobrir a taxa do ano, mesmo sem o Inpe
ter ainda concluído a medição anual?

3. “Nas últimas duas décadas, a Amazônia brasileira perdeu mais de
350 mil quilômetros quadrados de matas, o que é equivalente à área
do estado de Goiás”. Com base nessa informação, qual o valor médio
aproximado de área desmatada anualmente nesse período? Esse valor
representa que porcentagem da área total que a floresta possuia no
início deste período?



APRENDENDO MATEMÁTICA: 
LEITURA, INTERPRETAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE

4. O Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) possui duas
versões, propostas pelo governo federal, para reduzir o desmatamento
de modo gradual. O Plano foi lançado em 2008 e propõe redução, na
versão original, a cada 4 anos e, na nova versão, a cada 5 anos. O plano
original prevê que chegaríamos a 2017 com, no máximo, 5 mil
quilômetros quadrados de área desmatada. Já a nova versão propõe as
metas até 2020.

A média de desmatamento, em períodos consecutivos, é de 40% - 30%
- 30% no plano original e é de 42% - 42% - 42% na nova versão do
plano. Em ambos os planos, as taxas são aplicadas de taxa sobre taxa,
ou seja, porcentagem sobre porcentagem.

4.1. Com base no gráfico 1, segundo o plano original, realize as
atividades:



APRENDENDO MATEMÁTICA: 
LEITURA, INTERPRETAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE



APRENDENDO MATEMÁTICA: 
LEITURA, INTERPRETAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE

a) A taxa média de desmatamento no período de 2006-2009 proposta
pelo plano tinha a meta de uma queda de 40% sobre a taxa anual
média registrada entre 1996 e 2005. A taxa de desmatamento de 2009,
divulgada pelo Inep, foi de 7464 Km2. Determine a média anual nesses
dois períodos e verifique se a taxa de 2006-2009 ficou efetivamente
abaixo do valor esperado.



APRENDENDO MATEMÁTICA: 
LEITURA, INTERPRETAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE

b) A taxa média de desmatamento no período de 2010-2013 proposta
pelo plano tinha a meta de uma queda de 30% sobre a taxa anual
média registrada entre 2006-2009. Calcule a taxa média anual de
desmatamento no período de 2010-2013.



APRENDENDO MATEMÁTICA: 
LEITURA, INTERPRETAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE

c) A taxa média de desmatamento no período de 2014-2017 proposta
pelo plano tinha a meta de uma queda de 30% sobre a taxa anual
média registrada entre 2010-2013. Calcule a taxa média anual de
desmatamento no período de 2014-2017.



APRENDENDO MATEMÁTICA: 
LEITURA, INTERPRETAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE

e) Quanto terá caído o desmatamento até 2017, afinal?



APRENDENDO MATEMÁTICA: 
LEITURA, INTERPRETAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE

4.2. Com base no gráfico 2, segundo o novo plano, realize as atividades
do ponto anterior (4.1), atentando para as metas quinquenais:

4.3. Fazendo uma comparação entre os dois planos, qual deles
resultaria em uma maior diminuição da taxa de desmatamento?



Elaborar uma sequência didática sobre um

conteúdo do bimestre, utilizando uma

metodologia diferenciada. No próximo encontro,

socializaremos a sua proposta de sequência com

os colegas.

TAREFA




