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EMENTA 

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  

• 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.  

• Promover a compreensão abrangente de mundo, onde os estudantes sejam 

capazes de relacionar observações empíricas do seu cotidiano às suas 

representações dentro da Matemática, fazendo associações e estabelecendo 

conjecturas, favorecendo o desenvolvimento do letramento matemático;  

• Compreender as relações entre conceitos e procedimentos das diferentes 

Unidades Temáticas da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística 

e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto 

à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, 

desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. 

• Desenvolver e/ou discutir projetos que abordam, sobretudo, questões de 

urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 

solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos 

sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 
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