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Ensino Fundamental II – 8º ano 
PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  Matemática 
PROFESSOR  Leonardo de Queiros Souza 

CARGA HORÁRIA TURMA ANO LETIVO 2017 
TOTAL SEMANAL 

    
EMENTA 

Números reais, expressões algébricas, Geometria, Álgebra, grandezas, medidas, estatística e probabilidade. 

 OBJETIVO 
GERAL 

Habilitar o educando a compreender as ideias matemáticas referentes aos números reais e suas operações, às expressões algébricas, à Geometria, à Álgebra, 
estatística e probabilidade, utilizando ligações com seus pré-requisitos e aplicá-las em seu dia-a-dia.  

ESPECÍFICOS 
1. Desenvolver o raciocínio lógico-matemático; 
2. Resolver situações-problemas; 
3. Relacionar os conteúdos estudados para desenvolver operações matemáticas envolvendo Álgebra e Geometria. 

 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Números reais: conjuntos numéricos dos naturais aos reais, comparação e operações com números reais e desigualdades no conjunto dos reais; 

2. Expressões algébricas: máquinas programadas para gerar operações, aplicabilidade, equivalência, restrições para o denominador, valor numérico, equações e 
resolução de exercícios e problemas com expressões algébricas; 

3. Geometria: ângulos opostos pelo vértice, ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma reta transversal, soma das medidas dos ângulos internos de um 
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triângulo, polígonos, triângulos, quadriláteros.  

2º Trimestre 

1. Geometria: Ampliando o estudo dos triângulos e quadriláteros; 

2. Álgebra: cálculo algébrico, equações, sistemas de equações e inequações; 

3º Trimestre 

1. Geometria: circunferência, círculo, gráfico de setores, divisão da circunferência em partes iguais e do círculo em setores iguais, área de uma superfície, volume de 
um sólido geométrico, fórmulas para indicar perímetro e áreas, fórmulas para o cálculo da medida de volume, planificação de formas geométricas espaciais, 
poliedros regulares e representações de sólidos geométricos no plano; 

2. Estatística: média aritmética, mediana, moda. 

3. Probabilidade: experimento aleatório e espaço amostral, evento, cálculo de probabilidade, evento impossível e evento certo e eventos equiprováveis e não 
equiprováveis. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas com a possibilidade de utilização de equipamentos multimídia, tipo datashow, e audiovisual; trabalhos dissertativos individuais. 

  AVALIAÇÃO 
      

Dos Princípios da Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) A avaliação do aproveitamento é concebida como parte essencial e integrante do processo de ensino e aprendizagem e envolve procedimentos sistemáticos e 
cumulativos de apuração do desempenho manifestado pelo aluno em relação a conhecimentos, habilidades e competências exigidas para a intervenção na 
realidade, para o exercício profissional e científico e para a educação continuada. 
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b) A avaliação do aproveitamento deve observar os seguintes princípios: 

-Contextualização da avaliação; 

-Avaliação como instrumento da aprendizagem;  

-Ênfase à dimensão formativa do processo de avaliação; 

-Identificação e verificação de habilidades e competências adquiridas/desenvolvidas no âmbito dos componentes curriculares; 

Dos Tipos de Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) AV I – Nota 1 – avaliação individual escrita e/ou prática observada a natureza da componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, 
prevista em calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

b) AV II – Nota 2 – avaliação individual escrita e/ou prática observada a natureza da componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, 
prevista em calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

c ) N3 – Nota 3 – obtida por meio de verificação do rendimento do aluno durante o projetos aplicados durante o trimestre trimestral.  

Das Oportunidades de Recuperação da Aprendizagem 

A recuperação de aprendizagem é processual e se dará ao final de cada trimestre, recuperação trimestral ou recuperação final após o encerramento do ano 
letivo, sendo realizada por meio de prova de recuperação ou  OAt - Outras Atividades e outros meios que o professor definir em seu planejamento. 

Da Pontuação e Critérios para Apuração da Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) As N1 e N2 – Verificações de Aprendizagem serão em número de duas no por trimestre, em cada componente curricular e com as seguintes pontuações: 

-N1 = 10 pontos 
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-N2 = 10 pontos 

b) N3 - Projeto Trimestral + Atividades - Pontuação máxima de 10,00. Caso o trimestre tenha mais de um projeto ou mais de uma atividade especifica de cada 
disciplina, serão somados e terão a mesma pontuação máxima, totalizando 10,00. 

c) A apuração dos resultados da avaliação da aprendizagem é assim processada: 

-NT – Nota Trimestral – resultado obtido pela média aritmética simples entre os resultados das Ns (N1, N2 e N3). O aproveitamento mínimo exigido é de 
6,00. 

-As médias dos alunos serão calculadas de forma automática pelo Sistema Acadêmico, permitindo-se arredondamento para cima nos casos de até 0,25 
décimos.  
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