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JUSTIFICATIVA O Colégio Salesiano Itajaí participa de diversas Olimpíadas Matemáticas, dentre elas a Olimpíada Regional de Matemática (ORM), Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), Olimpíada Internacional de Matemática sem Fronteiras (OMSF) e a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI). A 

primeira competição do gênero aconteceu na Hungria, em 1894. Em 1959, a Romênia foi palco da Primeira Olimpíada Internacional. As Olimpíadas Brasileiras 

contam com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Instituto do Milênio Avanço Global e Integrado da 

Matemática Brasileira. O projeto é realizado conjuntamente pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada 

(Impa) do Rio de Janeiro.  

O professor José Luiz Rosa Pinho, responsável pela organização da Olimpíada de Matemática do Estado de Santa Catarina, diz que a participação nas 

Olimpíadas Científicas (neste caso a de Matemática) ajuda a desenvolver o raciocínio crítico, criativo e independente do aluno, pois as olimpíadas se 

apresentam como um desafio e motivação para outros estudos e que o desafio deve ser sempre estimulante, pois no futuro esses alunos irão se deparar em 

suas vidas e profissões com problemas que irão exigir ideias criativas. 

Inicialmente, o objetivo das aulas de lógica era proporcionar aos alunos interessados em participar dessas olimpíadas matemáticas aulas preparatórias especiais 

para essas competições. Com o passar do tempo, entretanto, constatamos que mais que prepará-los para essas competições, precisamos prepará-los para a 

vida. Por isso, mais que desenvolver habilidades de resolução de problemas, as aulas de lógica e matemática avançada desenvolvem o pensamento lógico, a 

criatividade, a criticidade, o desenvolvimento de estratégias, a interpretação visual, a argumentação, a leitura e a escrita matemática. 

 

OBJETIVOS - Desenvolver o raciocínio lógico; 

- Interpretar e resolver problemas; 

- Preparar-se para olimpíadas de Matemática. 

 

FOCO PEDAGÓGICO As aulas de Lógica e Matemática Avançada são uma ótima oportunidade para os alunos que têm facilidade com a disciplina e gostam de resolver desafios. 

Através dessas aulas, os educandos têm a chance de desenvolver várias habilidades ligadas à Matemática, principalmente o desenvolvimento do raciocínio 

lógico e a heurística, a inteligência espacial e visual, inteligência linguística aplicada à Matemática, Memória, inteligência Interpessoal e tratamento de 

informações. Além disso, são incentivados a participar de diversas atividades práticas, de aulas de campo, de campeonatos de Jogos lógicos e de Olimpíadas 

Matemáticas. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por meio da realização 

de práticas e produções científicas 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG01) 

 Identificar, selecionar, processar e analisar dados, 

 

(EMIFMAT01) 



fatos e evidências com curiosidade, atenção, 

criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de 

tecnologias digitais. 

(EMIFCG03)  

Utilizar informações, conhecimentos e ideias 

resultantes de investigações científicas para criar ou 

propor soluções para problemas diversos. 

 

Investigar e analisar situações-problema identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes para uma dada 

situação, elaborando modelos para sua representação. 

 

(EMIFMAT02) 

Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na explicação ou resolução de uma situação-problema elaborando 

modelos com a linguagem matemática para analisá-la e avaliar sua adequação em termos de possíveis limitações, eficiência e 

possibilidades de generalização. 

 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - PROCESSOS CRIATIVOS 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento.  

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG05)  

Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar 

propostas, obras ou soluções criativas, originais ou 

inovadoras, avaliando e assumindo riscos para lidar 

com as incertezas e colocá-las em prática. 

 

 

(EMIFMAT06) 

Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais, considerando a aplicação dos 

conhecimentos matemáticos associados ao domínio de operações e relações matemáticas simbólicas e formais, de modo a 

desenvolver novas abordagens e estratégias para enfrentar novas situações. 

 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, para realizar projetos que 

contribuam com a sociedade e o meio ambiente. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG08)  
Compreender e considerar a situação, a opinião e o 

sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade 

e resiliência para promover o 

diálogo, a colaboração, a mediação e resolução de 

conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da 

diversidade. 

 

(EMIFMAT09) 

Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental 

relacionados à Matemática. 

 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - EMPREENDEDORISMO 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos articulados ao 

seu projeto de vida. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG10)  

Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades 

 

(EMIFMAT10) 



pessoais com confiança para superar desafios e 

alcançar objetivos pessoais e profissionais, 

agindo de forma proativa e empreendedora e 

perseverando em situações de estresse, frustração, 

fracasso e adversidade. 

Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados à Matemática podem ser utilizados na concretização de 

projetos pessoais ou produtivos, considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais. 

(EMIFMAT12) 

Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando processos e conhecimentos matemáticos para formular propostas 

concretas, articuladas com o projeto de vida. 

 

 

Ementa Raciocínio lógico e heurística (através da resolução de enigmas; utilização de Jogos que desenvolvam o raciocínio e a criação de estratégias; 

realização de exercícios de Olimpíadas de Informática (OBI) e de lógica (WMG); etc), Interpretação e resolução de problemas (situações-problemas, 

estudos de caso, exercícios desafios, questões olímpicas), Matemática Pura (através da realização de jogos numéricos; da discussão de exercícios de 

classificação e categorização; da realização de exercícios de Olimpíadas de Matemática (ORM, OBMEP, OBM, OIMSF); da discussão e resolução de 

exercícios de Matemática Avançada (limites, integral, somatórios, divisão de polinômios, astronomia, entre outros), Inteligência Espacial e Visual 

(através da apresentação de enigmas visuais; da utilização de Quebra-cabeças 3D; do uso de Jogos Lógicos manipuláveis;do mapeamento mental; da 

interpretação de Gráficos, Símbolos Gráficos e Geométricos; da resolução de exercícios lógicos com palitinhos de fósforos; do uso do Material Dourado; 

da verificação e discussão sobre exemplos de Ilusão de ótica; do uso de Jogos e sequências de imagens, fotos, Histórias em Quadrinhos e metáforas; 

das demonstrações matemáticas Geométricas; das discussões sobre Realidade Virtual e Aumentada; da resolução de exercícios geométricos 

avançados),  Inteligência Linguística aplicada à Matemática (através de visitas e Palestras/ Aulas de Campo; das discussões e socialização de 

resultados (oralidade); dos Jogos de Palavras; Lógicas Silábicas; Cruza-letras;  Jogos de desembaralhar letras e formar palavras; Caça-palavras 

matemáticos; discussões de problemas e Estudos de Casos; criação de histórias em grupo através de elementos surpresa; narração de Histórias; 

explosão de Ideias; uso da teatralização para demonstração da resolução de um problema; pesquisa e investigação; utilização de jogos de detetive e de 

descobrir o enigma; escrita de atividades passo-a-passo e demonstrações matemáticas; resolução de Exercícios de Codificação e Decodificação de 

Códigos diversos; uso do Código Morse e do Código Binário), Memória (Realização de Exercícios de memorização diversificados; utilização de Jogos de 

memória visual e de Jogos de memorização matemática), Inteligência Interpessoal (através da aprendizagem cooperativa; grupos cooperativos; tutoria 

entre colegas; discussões e resoluções em duplas ou grupos menores; socialização, compartilhamento de resultados com o grande grupo; simulações; 

utilização de Jogos de tabuleiro; competições com Jogos de todos os lugares do mundo, como Dou Show Qui, Dominó Mexicano, Sishima, Lig-4, Xadrez 

Chinês, etc). 

 

Avaliação A avaliação será formativa, presente durante todo o processo e de responsabilidade de todos os envolvidos. Como o processo pedagógico é de interação 

e de construção coletiva, todos são ao mesmo tempo avaliados e avaliadores. Os critérios de avaliação de todas as atividades e produções serão 

construídos pelo coletivo, alunos e professores. Como estratégia mais presente teremos o processo de auto e heteroavaliação. Os conceitos serão 

materializados em três termos:  

DP - Domina o Processo; MP -  Melhorar o Processo; NA – Ainda não compreendeu o processo.  

Referências - BNCC - http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinalsite.pdf (Acessado em 08/12/2019)    

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf

