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EMENTA 

O componente curricular Etnocálculo visa o desenvolvimento do raciocínio lógico de 

leituras, trabalhos em equipe, jogos matemáticos, inclusive os jogos africanos e sociais, 

planejamento financeiro, construção de tabelas, gráficos, e planilhas com decisão juntas 

aos encaminhamentos necessários para a mudança e o enriquecimento do ensino 

aprendizagem com aprimoramento da capacidade de utilização dos conhecimentos 

matemáticos na busca de soluções para situações problemas de demandas sociais como 

políticas e culturais do território, com conteúdos básicos e essenciais ao entendimento, 

interpretação e analise de fenômenos quantitativos.  

A afroetnomatemática deverá estar presente no ensino e aprendizagem da matemática, 

para que os alunos resolvam questões do dia-a-dia, usando a probabilidade e a lógica. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

• Ler, interpretar, resolver no seu dia-a-dia, situações que envolvam as 

operações básicas e conteúdos específicos do seu ano, a fim de exercer esse 

conhecimento na comunidade; 

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

produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos 

matemáticos para compreender e seu território e atuar no mundo; 

• Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais 

disponíveis, para organizar, modelaradministrar e resolver problemas 

cotidianos do seu quilombo, sociais e de outras áreas de conhecimento, 

validando estratégias história e culturais do seu povo e resultados 

alcançados; 

• Reconhecer, ler, interpretar e construir gráficos que envolvam assuntos 

pertinentes a sua rotina quilombola; 

• Participar e interagir em jogos de natureza matemática africana da cultura 



 

 

quilombola, de sua cultura, aprimorando seu raciocínio lógico. 

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

urgência social da sua comunidade, com base em princípios éticos, 

democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de 

opiniões de indivíduos e de grupos sociais principalmente dos quilombolas, 

sem preconceitos raciais, religiosos, entre outros. 
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