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EMENTA 

O Componente Curricular Matemática,busca o desenvolvimento das competências e 

habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, 

fornecendo suporte ao cidadão que possibilite a tomada de decisão de forma mais 

precisa e objetiva. Promoção da construção do conhecimento e do desenvolvimento do 

raciocínio lógico, com  etno jogos,  no qual, tanto o aluno quanto o professor decidam 

juntos os encaminhamentos necessários pra a mudança e o enriquecimento do ensino 

e da aprendizagem.  

OBJETIVOS GERAIS  

A partir das aulas de Étno - Cálculo, busca-se que o estudante seja capaz de: 

 

• Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e 

preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é 

uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e 

tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos 

no mundo do trabalho dos quilombolas.  

• Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de 

produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos 

para compreender e atuar no mundo. 

• Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos 

presentes nas práticas sociais e culturais de seus ancestrais, de modo a 

investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para 

interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos 

convincentes.  

• Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais 

disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras 

áreas de conhecimento dos reminiscentes, validando estratégias e resultados.  

• Enfrentar situações-problemas em múltiplos contextos, incluindo situações 

imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, 

expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros 

e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua 

materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e 

dados). 
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