
OLÁ,
SEJA BEM VINDO!!!

Professor Franklin - Matemática



"A matemática é o alfabeto com o
qual DEUS escreveu o universo..."

Pitágoras



Imagine um mundo 
sem a Matemática...



Neste mundo com certeza não existiria...



Do latim mathematica, ainda que com

origem mais remota num vocábulo grego que se

pode traduzir como “conhecimento”, a

matemática é a ciência dedutiva que se dedica

ao estudo das propriedades das entidades

abstratas e das suas relações. Isto significa que a

matemática trabalha com números, símbolos,

figuras geométricas, etc.

Mas afinal, qual o conceito de Matemática?



Pode-se dizer que quase todas as
atividades humanas têm algum tipo
de relação com a matemática. E este
fato é o que a torna tão bela.



OBSERVE O QUE ACONTECE QUANDO SUAS REGRAS NÃO SÃO RESPEITADAS:

Um erro de cálculo na construção do navio pode ter sido o maior dos responsáveis
pela falha. A embarcação era composta por três hélices a vapor que funcionavam apenas em
mão única. Ao avistar o iceberg, o primeiro oficial do Titanic ordenou toda força das hélices
na direção oposta, mas uma delas continuou girando na mesma direção, ainda que em menor
velocidade. O cálculo de velocidade somado ao erro de projeto da embarcação ocasionou a
batida e o consequente naufrágio, vitimando mais de 1,5 mil pessoas.

NAUFRÁGIO DO 
TITANIC

AS DOBRADIÇAS DA MORTE

Uma simples dobradiça foi capaz de matar
quase 500 pessoas. O incidente ocorreu em um clube
em Boston, em 28 de novembro de 1942. Tudo
aconteceu porque as portas, em vez de abrirem para
fora, abriam para dentro, por conta de dobradiças mal
instaladas.

O AVIÃO ASSASSINO

Em 1954, dois aviões da companhia Havilland Comet simplesmente se 
desintegraram no ar, matando aproximadamente 56 pessoas. O motivo 
do desastre: o avião tinha janelas quadradas. 



COMBINADOS...

➢RESPEITO;

➢COMPROMETIMENTO.



RESPEITO

➢Deve-se respeitar os colegas, professores e 

demais funcionários da unidade escolar;

➢ Entender que toda brincadeira tem limite;

➢ Zelar do ambiente em que estuda assim 

como de seus materiais.



COMPROMETIMENTO

➢ Conhecer e respeitar as regras contidas no

regimento escolar;

➢ Realizar as tarefas escolares;

➢ Respeitar os prazos de entrega de atividades;

➢ Trazer os materiais às aulas;

➢ Organizar o horário de estudo em casa;

➢ Evitar situações que te dispersem na aula

(mexer no celular, conversar fora de hora,

escutar música e até mesmo realizar tarefas de

outras disciplinas).



CRITÉRIOS AVALIATIVOS

A sua MÉDIA PARCIAL será composta por:

(P1 + P2 + PR):3
onde:

P1 é a primeira avaliação bimestral com data
marcada pela escola (valendo até 11 pts);

P2 é a segunda avaliação bimestral com data
marcada pelo professor (valendo até 10 pts);

PR são as produções solicitadas em aula ou por
meio do site do professor com data agendada para
entrega (valendo até 10 pts).



MÉDIA BIMESTRAL

A todos os alunos será oferecida uma ATIVIDADE 

RECUPERATIVA valendo até 10 pts que comporá a sua nota 

bimestral da seguinte forma:

CONFORME COMBINADO COM OS ALUNOS EM AULA, A 
ATIVIDADE RECUPERATIVA SUBSTITUIRÁ A MENOR NOTA ENTRE 

P1, P2 e PR



www.franklinvaldemar.com.br



E PARA ENCERRAR...

... AQUI VAI UM DESAFIO: 

O que acontece com o nariz do Pinócchio se ele 

disser: “Meu nariz está crescendo!” ?


