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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  
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TÓPICO UNIDADE 
(BIMESTRE/ 
SEMESTRE) 

TEMA OBJETIVOS RECURSOS 
DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
DE AVALIACÃ̧O 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 
HORÁRIA 

(h/a) 

1 
I 

 

- Apresentação da 
disciplina (momento de 
socialização com a turma). 

 

FUNÇÕES: 
• Conceito de função 

• Definição 

• Notação 

• Domínio e Imagem 

• Funções Iguais 

- Apresentar a disciplina 

para a turma; 

 

 

-Entender a noção de 

função, de início, sem o 

rigor matemático; 

-Entender função como a 

relação entre duas 

grandezas; 

-Identificar as variáveis 

dependentes e 

independentes numa 

função; 

-Representar através de 

tabelas e graficamente, 

uma função. 

 

- Notas de Aula. 

- Lista de Exercícios. 

- Vídeo Aulas 

- Encontro Síncrono. 

- 

Lista de Exercícios/ Uso 

de Aplicativos/ 

Questões Extras/ Provas 

18/10 /21 a 
22/10/21 

Exposição e 

Discussão da 

Disciplina/ 

Atividades de 

Aprendizagem/ 

Fixação/ 

trabalho em 

grupo. 

 

Utilizar aplicativos 

matemáticos no 

smartphone para ampliar 

o campo de visão dos 

tópicos aqui trabalhados. 

5h 

2 II 

FUNÇÕES DO 1º GRAU: 
• Função constante 

• Função Identidade 

• Função Linear 
• Função Afim 

-Classificar os tipos de 

funções, quanto à lei de 

formação;  

- Notas de Aula. 

- Lista de Exercícios. 

- Vídeo Aulas 

- Encontro Síncrono. 

Lista de Exercícios/ Uso 

de Aplicativos/ 

Questões Extras/ Provas 25/10 /21 a 
29/10/21 

Atividades de 

Aprendizagem/ 

Fixação 

Utilizar aplicativos 

matemáticos no 

smartphone para ampliar 

o campo de visão dos 

tópicos aqui trabalhados. 

5h 

3 II 

• Gráfico 

• Imagem 

• Coeficiente da função 
afim 

• Zero da função afim 

-Saber construir o gráfico 

de uma função do 1º grau 

a partir de sua lei de 

formação; 

-Determinar a lei de 

formação de uma função a 

partir de seu gráfico. 

- Notas de Aula. 

- Lista de Exercícios. 

- Vídeo Aulas 

- Encontro Síncrono. 

Lista de Exercícios/ Uso 

de Aplicativos/ 

Questões Extras/ Provas 
01/11 /21 a 

05/11/21 

Atividades de 

Aprendizagem/ 

Fixação 

Utilizar aplicativos 

matemáticos no 

smartphone para ampliar 

o campo de visão dos 

tópicos aqui trabalhados. 

5h 



4 
II 

 

• Funções Crescentes e 
Decrescentes 

• Sinal de uma função afim 

Entender o 

comportamento da função 

de 1º grau, sua 

representação no plano 

cartesiano, seu 

crescimento e 

decrescimento; 

 

- Notas de Aula. 

- Lista de Exercícios. 

- Vídeo Aulas 

- Encontro Síncrono. 

Lista de Exercícios/ Uso 

de Aplicativos/ 

Questões Extras/ Provas 

08/11 /21 a 
12/11/21 

Atividades de 

Aprendizagem/ 

Fixação 

Utilizar aplicativos 

matemáticos no 

smartphone para ampliar 

o campo de visão dos 

tópicos aqui trabalhados. 

5h 

5 III 

INEQUAÇÕES: 
• Inequações - Simultâneas 

• Inequações - Produto 

• Inequações - Quociente 

-Resolver diversos tipos de 

inequações e aplicar isso na 

resolução de problemas. 

- Notas de Aula. 

- Lista de Exercícios. 

- Vídeo Aulas 

- Encontro Síncrono. 

Lista de Exercícios/ Uso 

de Aplicativos/ 

Questões Extras/ Provas 15/11 /21 a 
19/11/21 

Finalização 
Parcial de 

Conteúdos/ 
Revisão 

Utilizar aplicativos 

matemáticos no 

smartphone para ampliar 

o campo de visão dos 

tópicos aqui trabalhados. 

5h 

6  Exame Exame Exame Exame 
22/11 /21 a 

26/11/21 
1ª Avaliação da 
Aprendizagem 

Produzir um vídeo 
discutindo um dos 

tópicos trabalhados até 
aqui, dentro das 
possibilidades do 

estudante, podendo esta 
produção ser substituída 
por uma outra atividade 
que preserve o direito de 

imagem do estudante, 
caso este solicite. 

5h 

7 IV 

FUNÇÃO QUADRÁTICA: 
• Definição 

• Parábola 

• Concavidade 

• Zero da função 
quadrática 

-Definição de função 

quadrática  

-Situações em que aparece 

a função quadrática  

-Valor ou imagem da 

função quadrática em um 

ponto 

-Zeros da função 

quadrática  

-Gráfico da função 

quadrática  

-Determinação algébrica 

das intersecções da 

parábola com os eixos  

 

- Notas de Aula. 

- Lista de Exercícios. 

- Vídeo Aulas 

- Encontro Síncrono. 

Lista de Exercícios/ Uso 

de Aplicativos/ 

Questões Extras/ Provas 

29/11 /21 a 
03/12/21 

Atividades de 

Aprendizagem/ 

Fixação 

Utilizar aplicativos 

matemáticos no 

smartphone para ampliar 

o campo de visão dos 

tópicos aqui trabalhados. 

5h 

8 IV 

• Máximos e Mínimos 

• Vértice da parábola 

• Imagem 

• Gráfico 

• Sinal da função 

-Vértice da parábola, 

imagem e valor máximo ou 

mínimo da função 

quadrática  

-Estudo do sinal da função 

quadrática e inequações 

do 2º grau  

-Conexão entre função 

quadrática e Física  

-Conexão entre função 

quadrática e progressão 

aritmética 

- Notas de Aula. 

- Lista de Exercícios. 

- Vídeo Aulas 

- Encontro Síncrono. 

Lista de Exercícios/ Uso 

de Aplicativos/ 

Questões Extras/ Provas 

06/12 /21 a 
10/12/21 

Atividades de 

Aprendizagem/ 

Fixação 

Utilizar aplicativos 

matemáticos no 

smartphone para ampliar 

o campo de visão dos 

tópicos aqui trabalhados. 

5h 

9 V FUNÇÃO MODULAR: -Associar o conceito de - Notas de Aula. 

- Lista de Exercícios. 

Lista de Exercícios/ Uso 

de Aplicativos/ 

13/12 /21 a 
17/12/21 Finalização  5h 



• Módulo 

• Função modular 
• Equações Modulares 

• Inequações- Modulares 

módulo de um número 

real com a distância entre 

dois pontos numa reta 

numerada; 

-Compreender função 

modular; 

-Trabalhar as equações 

modulares; 

-Construir gráficos de 

funções modulares.  

 

- Vídeo Aulas 

- Encontro Síncrono. 

Questões Extras/ Provas Parcial de 
Conteúdos/ 

Revisão 

10  Exame Exame Exame Exame 
20/12 /21 a 

24/12/21 

2ª Avaliação da 
Aprendizagem 

Produzir um vídeo 
discutindo um dos 

tópicos trabalhados até 
aqui, dentro das 
possibilidades do 

estudante, podendo esta 
produção ser substituída 
por uma outra atividade 
que preserve o direito de 

imagem do estudante, 
caso este solicite. 

5h 

11 VI 

FUNÇÃO EXPONENCIAL: 
• Definição 

• Gráfico 

• Domínio e Imagem 

• Equações Exponencial 
• Inequações Exponenciais 

-Compreender que existem 

fenômenos (por exemplo, 

os juros compostos) que 

são descritos por 

sentenças matemáticas 

que apresentam a variável 

no expoente: função 

exponencial; 

-Retomar e aprofundar as 

propriedades da 

potenciação; 

-Revisar as principais 

propriedades da 

potenciação e radiciação. 

-Desenvolver as equações 

exponenciais. 

- Notas de Aula. 

- Lista de Exercícios. 

- Vídeo Aulas 

- Encontro Síncrono. 

Lista de Exercícios/ Uso 

de Aplicativos/ 

Questões Extras/ Provas 

31/01/22 a 
04/02/22 

Atividades de 

Aprendizagem/ 

Fixação 

Utilizar aplicativos 

matemáticos no 

smartphone para ampliar 

o campo de visão dos 

tópicos aqui trabalhados. 

5h 

12 VII 

FUNÇÃO LOGARÍTMICA: 
• Logaritmo 

• Funções Logarítmicas 

• Equações logarítmicas 

• Inequações logarítmicas 

-Apresentar logaritmo 

como expoente; 

-Definir função logarítmica; 

-Trabalhar as propriedades 

operatórias dos 

logaritmos; 

-Construir o gráfico da 

função logarítmica; 

-Resolver equações 

logarítmicas.  

 

- Notas de Aula. 

- Lista de Exercícios. 

- Vídeo Aulas 

- Encontro Síncrono. 

Lista de Exercícios/ Uso 

de Aplicativos/ 

Questões Extras/ Provas 

07/02/22 a 
11/02/22 

Atividades de 

Aprendizagem/ 

Fixação 

Utilizar aplicativos 

matemáticos no 

smartphone para ampliar 

o campo de visão dos 

tópicos aqui trabalhados. 

4h 

13 VIII 

COMPOSIÇÃO DE 
FUNÇÕES: 
• Função Composta 

-Abordar o conceito de 

função composta. 

-Compreender as funções 

- Notas de Aula. 

- Lista de Exercícios. 

- Vídeo Aulas 

Lista de Exercícios/ Uso 

de Aplicativos/ 

Questões Extras/ Provas 
14/02/22 a 
18/02/22 

Atividades de 

Aprendizagem/ 

Fixação 

 4h 



• Função Injetora 

• Função Sobrejetora 

• Função Bijetora 

• Função Inversa 

como relações de 

dependência unívoca entre 

duas variáveis e suas 

representações numérica, 

algébrica e gráfica e utilizar 

esses conceitos para 

analisar situações 

problemas que envolvam 

situações funcionais entre 

duas variáveis. 

- Encontro Síncrono. 

14 IX 

TRIGONOMETRIA: 
• Trigonometria no 
triângulo retângulo 

• Trigonometria no Círculo 

• Lei dos Senos e Cossenos 

-Explorar os conceitos 

básicos da trigonometria.   

 

- Notas de Aula. 

- Lista de Exercícios. 

- Vídeo Aulas 

- Encontro Síncrono. 

Lista de Exercícios/ Uso 

de Aplicativos/ 

Questões Extras/ Provas 21/02/22 a 
25/02/22 

Atividades de 

Aprendizagem/ 

Fixação 

 4h 

15 IX 

• Funções Trigonométricas 

• Função Seno 

• Função Cosseno 

 

-Compreender a 

periodicidade de funções, 

a variação de seus valores 

e a construção gráfica. 

 

-Generalizar as ideias 

desenvolvidas na 

circunferência 

trigonométrica para uma 

volta. 

- Notas de Aula. 

- Lista de Exercícios. 

- Vídeo Aulas 

- Encontro Síncrono. 

Lista de Exercícios/ Uso 

de Aplicativos/ 

Questões Extras/ Provas 

28/02/22 a 
04/03/22 

Atividades de 

Aprendizagem/ 

Fixação 

. Utilizar aplicativos 

matemáticos no 

smartphone para ampliar 

o campo de visão dos 

tópicos aqui trabalhados. 

4h 

16 IX 

• Função Tangente 

• Redução ao 1 quadrante  

• Relações Trigonométricas 

 

-Desenvolver uma relações 

trigonométrica e obter 

uma outra que lhe é 

equivalente.  

 

- Notas de Aula. 

- Lista de Exercícios. 

- Vídeo Aulas 

- Encontro Síncrono. 

Lista de Exercícios/ Uso 

de Aplicativos/ 

Questões Extras/ Provas 07/03/22 a 
11/03/22 

Finalização de 
Conteúdos/ 

Revisão 

Utilizar aplicativos 

matemáticos no 

smartphone para ampliar 

o campo de visão dos 

tópicos aqui trabalhados. 

4h 

17  Exame Exame Exame Exame 
14/03/22 a 
18/03/22 

3ª Avaliação da 
Aprendizagem 

Produzir um vídeo 
discutindo um dos 

tópicos trabalhados até 
aqui, dentro das 
possibilidades do 

estudante, podendo esta 
produção ser substituída 
por uma outra atividade 
que preserve o direito de 

imagem do estudante, 
caso este solicite. 

4h 

18  

• Equações 
Trigonométricas 

•Inequações 

Trigonométricas 

-Resolver equações e 

inequações 

trigonométricas. 

- Notas de Aula. 

- Lista de Exercícios. 

- Vídeo Aulas 

- Encontro Síncrono. 

Lista de Exercícios/ Uso 

de Aplicativos/ 

Questões Extras/ Provas 
21/03/22 a 
25/03/22 

Dúvidas e 
Orientações / 
Considerações 

Finais da 
Disciplina 

 4h 

          

  
 

 
       

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem                300  83 

    



Avaliação 
 

  Esta disciplina terá Três Avaliações (Exames E1, E2 e E3) valendo 100 pontos cada e a Média Parcial (MP) será a média aritmética das notas obtidas nos 

Exames: 

 
 O(a) aluno(a) que obtiver MP ≥ 7,0 estará aprovado.  
 Alguma avaliação poderá, eventualmente, ser um trabalho individual ou em equipe.  

 Durante o decorrer do semestre poderá haver alguns desafios individuais ou em equipe valendo ponto extra complementar à nota da prova, sem excedê-la.  
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