
PLANEJAMENTO DE ENSINO ANUAL - 2015 

 
 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 02 DE PLANALTINA 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA          ANO LETIVO: 2015  
SÉRIE: 7 ª OU 8º ANO                   TURMAS: A, B, C, D, E e F 
NÚMERO DE AULAS: 05 Aulas por Semana      AULAS BIMESTRAIS: 50 Aulas           AULAS ANUAIS: 200 Aulas  
PRÉ-REQUISITOS: Os Números Inteiros, Números Racionais, Equação do 1º Grau e Aritmética. 
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Mário César da Silva Castro.       

 
PÚBLICO ALVO: Alunos do 8º Ano Matutino do CEF 02 de Planaltina DF. 

 
DISTIBUIÇÃO DO TEMPO: 05 Aulas na Semana de Segunda a Sexta. 

 
EMENTA: Números Reais, Expressões Algébricas, Fatoração, Equações e Sistemas de Equações, Retas e Planos, Triângulos. 

 
JUSTIFICATIVA: A matemática da 7ª série oferece para o aluno uma visão geral dos números reais, números algébricos e equações no contexto das 

operações básicas como adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação fazendo uma relação com situações problemas do cotidiano do 
aluno com o reconhecimento do valor de atitudes como a exploração de diferentes alternativas, a conveniência da precisão, a visão critica, a perseverança 
na busca de soluções, a necessidade de verificação, o questionamento das apreciações intuitivas, o encadeamento coerente de argumentos, a detecção de 
incorreções lógicas e a abertura a novas idéias. Através da elaboração de estratégias pessoais de estimativas, o calculo mental de orientação espacial, por 
meio do raciocino lógico, para resolução de problemas gerais e específicos. A matemática nesta série faz a identificação e solução, de maneira autônoma e 
eficaz através da investigação cientifica dos procedimentos próprios da matemática em que o aluno poderá se expressar oral, escrita e graficamente quando 
necessário através de opinião própria, com uma expressão critica dos problemas atuais e no manejo de vocabulário especifico, de terminologias e de 
notações matemáticas.   
 
OBJETIVO GERAL: Contribuir para uma aquisição de conhecimentos e habilidades matemáticas, buscando o desenvolvimento intelectual dos alunos, 

promovendo sua autonomia, trabalhando a leitura e interpretação de textos matemáticos, ensinando-os a expressar-se Através da Matemática, Incentivando 
estratégias variadas de resolução de problemas. Desenvolver também capacidades cognitivas abstratas e formais, de raciocínio, de abstração, de educação, 
de reflexão e de analise, bem como desenvolver habilidade para o exercício da cidadania. 

 
PROCEDIMENTOS E ESTRATEGIAS: Através do quadro demonstrativo existem os objetivos específicos da derivação de cada conteúdo, o conteúdo a ser 

ministrado norteando os pontos centrais, recursos didáticos bem como as avaliações dos conteúdos por meio de instrumentos específicos da disciplina na 
sua particularidade, sendo que este plano não é rígido em sua estrutura podendo ser modificado pelo professor responsável sem prévio aviso de acordo as 
variáveis que podem inviabilizar sua execução ou podendo melhorá-lo no per curso com coerência nas ações da escola, mantendo-o com um plano 
integrado e baseado no conhecimento do professor responsável de do saber do aluno.  

 

 

 

 

 



OBJETIVO GERAL DE 
APRENDIZAGEM 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIA 
METODOLOGIA 

AVALIAÇÃO 

1º BIMESTRE:  
Ampliar e construir novos 
significados para números reais, a 
partir da sua utilização no contexto 
social e da análise de alguns 
problemas históricos que 
motivaram sua construção.  
 
Efetuar operações que envolvam 
números irracionais.  
 
Traduzir informações contidas em 
tabelas e gráficos em linguagem 
algébrica e vice-versa, 
generalizando regularidades e 
identificar o significado das letras. 

O CONJUNTO DOS NÚMEROS REAIS 

1- Números racionais; 
2- Raiz quadrada; 
3- Os primeiros números irracionais; 
4- Conjuntos Numéricos; 
5- Introdução a Álgebra. 

Aula expositiva e dialogada;  
 
Interpretação de fatos reais 
envolvendo números irracionais;  
 
Compreensão de situações-
problema;  
 
Uso de barbante, régua e 
compasso;  
 
Uso da calculadora; 

Uso do Livro Didático. 

A avaliação será feita através da 
resolução de problemas, listas de 
exercícios, participação nas 
atividades, pesquisas e provas.  
 
AVALIAÇÃO QUALITATIVA 
Apresentação dos materiais 
necessários à aula;  
 
Comportamento adequado durante as 
aulas;  
 
Registro dos conteúdos em dia no 
caderno;  
 
Realização de tarefas encaminhadas 
para casa; 

2º BIMESTRE:  
Utilizar os conhecimentos sobre as 
operações numéricas e suas 
propriedades para construir 
estratégias de cálculo algébrico. 

Aprender a calcular com letras e 
números nas quatro operações da 
aritmética na construção do 
cálculo algébrico. 

Simplificar e reduzir expressões 
algébricas por vários métodos de 
fatoração construindo umas 
expressões menores.  

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E 
CÁLCULO ALGÉBRICO 

1- Expressões algébricas e 
variáveis; 
2- Valor numérico de uma expressão 
algébrica; 
3- Monômios e Polinômios; 
4- Adição e Subtração de 
polinômios; 
5- Produto de polinômios; 
6- Divisão de polinômios por 
monômios. 

FATORAÇÃO 

1- Fatoração de polinômios; 
2- Identificação de fatores comuns; 
3- Fatoração por agrupamento; 
4- Diferença de dois quadrados; 
5- Trinômio quadrado perfeito. 

OPERAÇÕES ALGEBRICAS  

1- Produtos Notáveis; 
2- Situações-problemas. 

Aula expositiva e dialogada;  
 
Exercícios de fixação;  
 
Interpretação de fatos reais 
envolvendo expressões 
algébricas;  
 
Uso do conceito de área e 
perímetro para operar com 
expressões algébricas;  
 
Compreensão de situações-
problema;  
 
Uso de jornais e revistas para 
obterem dados a serem 
trabalhados em sala de aula. 

A avaliação será feita através da 
resolução de problemas, listas de 
exercícios, participação nas 
atividades, pesquisas e provas.  
 
AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

Apresentação dos materiais 
necessários à aula;  
 
Comportamento adequado durante as 
aulas;  
 
Participação nas atividades propostas;  
 
Registro dos conteúdos em dia no 
caderno;  
 
Realização de tarefas encaminhadas 
para casa; 



3º BIMESTRE:  
Utilizar os conhecimentos sobre as 
operações numéricas e suas 
propriedades para construir 
estratégias de cálculo algébrico. 

Construir procedimentos para 
resolver equações do 1º grau, 
fracionárias e literais com noções 
de igualdade; 

Apresentar e representar pares 
ordenados no plano cartesiano 
demonstrando situações-
problema. 

;EQUAÇÕES E SISTEMAS DE 
EQUAÇÕES 

1- Equações; 
2- Equações com duas ou mais 
variáveis; 
3- Gráficos de pares ordenados; 
4- Sistemas de equações. 

ÂNGULOS E TRIÂNGULOS 

1- Retas no espaço; 
2- Ângulos; 
3- Simetria; 
4- Figuras geométricas congruentes; 
5- Transversais e tipos de ângulos; 
6- Propriedades dos triângulos; 
7- Pontos notáveis de um triângulo; 
8- Tipos de triângulos quanto aos 
lados. 

Aula expositiva e dialogada;  
 
Exercícios de fixação;  
 
Interpretação de fatos reais 
envolvendo expressões 
algébricas;  
 
Uso do conceito de área e 
perímetro para operar com 
expressões algébricas;  
 
Compreensão de situações-
problema;  
 
Uso de papel quadriculado para 
obterem dados dos planos 
cartesianos em sala de aula. 

A avaliação será feita através da 
resolução de problemas, listas de 
exercícios, participação nas 
atividades, pesquisas e provas.  
 
AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

Apresentação dos materiais 
necessários à aula;  
 
Comportamento adequado durante as 
aulas;  
 
Participação nas atividades propostas;  
 
Registro dos conteúdos em dia no 
caderno;  
 
Realização de tarefas encaminhadas 
para casa; 

4º BIMESTRE: 
Resolver situações problema de 
localização e deslocamento de 
pontos no espaço, e 
reconhecendo nas noções de 
direção e sentido, de ângulo, de 
paralelismo e de 
perpendicularismo elementos 
fundamentais para a constituição 
de sistemas cartesianos. 
 
Resolver situações problema que 
envolva figuras geométricas 
planas, utilizando procedimentos 
de decomposição e composição, 
transformação, ampliação e 
redução. 

 
QUADRILÁTEROS E 
CIRCUNFERÊNCIA 

1- Quadriláteros em um plano; 
2- Tipos de quadriláteros; 
3- Construções geométricas; 
4- Circunferência; 
5- Cálculo de áreas e volumes. 

ESTATÍSTICA: 

1-Noções de Estatística, 
2-Construção e Análise de Tabelas e 
Gráficos, 
3-Compreensão e Interpretação de 
Frequências e Amostras, 
4-Médias Aritméticas Simples e 
Ponderadas, 
5-Mediana e Moda de uma 
População, Aplicadas à Pesquisa, 
5-Histogramas e Polígonos de 
Frequência. 

Aula expositiva e dialogada; 
 
Exercícios de fixação; 
 
Interpretação de fatos reais 
envolvendo ângulos; 
 
Uso de régua, compasso, 
esquadro e transferidor; 
 
Interpretação de fatos reais 
envolvendo triângulos; cálculos 
de áreas, distâncias, etc. 

Pesquisa Aplicada sobre 
Estatística com definições e 
aplicações no dia-a-dia. 

A avaliação será feita através da 
resolução de problemas, listas de 
exercícios, participação nas 
atividades, pesquisas e provas.  
 
AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

Apresentação dos materiais 
necessários à aula;  
 
Comportamento adequado durante as 
aulas;  
 
Participação nas atividades propostas;  
 
Registro dos conteúdos em dia no 
caderno;  
 
Realização de tarefas encaminhadas 
para casa;  
 
Assinatura dos pais ou responsáveis 
nas avaliações; 
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