
PLANO DE AULA 

 

Identificação: 
Instituição de Ensino: Escola Estadual de Ensino Médio Severino Cabral 

 

Série (Ano): 2º Ano do 

Ensino Médio 

 

Turma: Única Turno: Tarde 

Disciplina: Matemática 

 

Data da aula: 21/05/2015 

a 09/07/2015 

Duração Total: 14h 

 

Professor: Lucas Diêgo de Lima 

 

Tema: Conjuntos 

 

Conteúdo:  
- Subconjunto e a Relação de Inclusão 

- Propriedades 

- Conjunto das Partes 

- Complementar de um Conjunto 

- Operações entre Conjuntos 

- Número de elementos da reunião de conjuntos 
- Conjuntos Numéricos 

 

Objetivos: 
Geral: Este curso de nivelamento tem como objetivo estudar o conteúdo referente a 

conjunto e suas propriedades, relação que existe entre dois subconjuntos, operações entre os 

mesmos, união intersecção e os tipos de conjuntos numéricos, visto que, os alunos do 1° ano 

não viram tal assunto no ano anterior.  

 

Detalhamento do conteúdo: 
Desenvolvimento: 

 

 (Cada aula – 2h) 

 

Nesses encontros foi introduzida à definição de conjuntos e subconjunto por meio de um 

simples diagrama, e a partir dele estudamos: a relação de inclusão e as três propriedades 

básicas, o conjunto das partes de um conjunto, o complementar de um conjunto e suas 

propriedades, ir efetuar operações entre conjuntos e apresentar algumas propriedades de 

união e intersecção. 

Cada item foi aprofundado com exemplos/exercícios, para que, as duvidas que fossem 

surgindo pudessem ser sanadas ao decorrer da aula.  

 
Avaliação: 

 

Através do envolvimento dos alunos no decorrer da aula, observar-se-á de maneira 

formativa suas compreensões sobre o que sejam subconjuntos e as relações de subconjuntos. 

https://pt-br.facebook.com/EscolaSeverinoCabral


Além disso, serão propostos exercícios no fim da aula para fixação do conteúdo. 
 

Recursos: 
Materiais: Quadro e pincel 

Didáticos: Livro didático, Lista de exercício. 
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