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Ementa 
 

Números: múltiplos e divisores de um número natural; cálculo de porcentagens; 
números inteiros; fração e os seus significados; números racionais; Álgebra: equivalência 
de expressões algébricas, problemas envolvendo grandezas direta e inversamente 
proporcionais; equações polinomiais do 1º grau; Geometria: transformações geométricas 
de polígonos no plano cartesiano; simetrias: de translação, rotação e reflexão; 
circunferência; relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por 
uma transversal; polígonos regulares; ângulos internos e externos de polígonos regulares; 
Grandezas & Medidas: problemas envolvendo medições; volume de blocos retangulares; 
equivalência de área de figuras planas; Probabilidade e Estatística: espaço amostral; 
estimativa de probabilidade; gráficos de setores. 
 
Objetivos 
 

Desenvolver a capacidade do aluno de fazer matemática, de resolver problemas e 
estimular a sua perseverança. Perceber que a matemática pode ser útil para compreender 
o mundo e, dessa forma, para agir no mundo. Observar sistematicamente a presença da 
matemática no cotidiano. Comunicar-se de forma oral e escrita, usando a linguagem 
matemática. Interagir com colegas cooperativamente, auxiliando-os e aprendendo com 
eles. Respeitar a si mesmo e ao próximo. Desenvolver o hábito do estudo e da autonomia 
em relação à sua aprendizagem. 
 
Metodologia 
 

A metodologia será diversificada, com aulas dialogadas, aulas no Laboratório de 
Educação Matemática ou no Laboratório de Informática, uso de jogos, experimentos, 
resolução de problemas e investigações matemáticas, uso de vídeos, histórias em 
quadrinhos etc.  
 
Avaliação 
 

Entendemos a avaliação como parte integrante do processo de ensino e 
aprendizagem, cujo objetivo é acompanhar o aprendizado do aluno. Nesse sentido, ela 
será desenvolvida a partir dos objetivos de aprendizagem definidos em cada bimestre 
(escala), levando em consideração o registro escrito do estudante, a sua participação nas 



aulas, o empenho nos estudos, a disciplina, o trabalho colaborativo, o respeito, a 
criatividade e a autonomia. Os instrumentos usados para avaliação serão: prova escrita; 
acompanhamento de tarefa para a casa; produção em sala de aula (apresentações orais, 
participação nos debates, empenho, cooperação, realização das atividades, participação 
no Projeto LUDENS etc.); estudo dirigido e estudo autônomo.  
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