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Apresentação
Em 2013, a Secretaria de Educação do Estado começou a disponibilizar os Parâmetros
Curriculares da Educação Básica do Estado de Pernambuco. Esses parâmetros são fruto
coletivo de debates, propostas e avaliações da comunidade acadêmica, de técnicos
e especialistas da Secretaria de Educação, das secretarias municipais de educação e de
professores das redes estadual e municipal.
Estabelecendo expectativas de aprendizagem dos estudantes em cada disciplina e em
todas as etapas da educação básica, os novos parâmetros são um valioso instrumento de
acompanhamento pedagógico e devem ser utilizados cotidianamente pelo professor.
Mas como colocar em prática esses parâmetros no espaço onde, por excelência, a educação
acontece – a sala de aula? É com o objetivo de orientar o professor quanto ao exercício
desses documentos que a Secretaria de Educação publica estes “Parâmetros em Sala de
Aula”. Este documento traz orientações didático-metodológicas, sugestões de atividades
e projetos, e propostas de como trabalhar determinados conteúdos em sala de aula. Em
resumo: este material vem subsidiar o trabalho do professor, mostrando como é possível
materializar os parâmetros curriculares no dia a dia escolar.
As páginas a seguir trazem, de forma didática, um universo de possibilidades para que sejam
colocados em prática esses novos parâmetros. Este documento agora faz parte do material
pedagógico de que vocês, professores, dispõem. Aproveitem!
Ricardo Dantas
Secretário de Educação de Pernambuco

INTRODUção
Após a publicação dos Parâmetros Curriculares do Estado de Pernambuco, elaborados em
parceria com a Undime, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco apresenta os
Parâmetros Curriculares na Sala de Aula.
Os Parâmetros Curriculares na Sala de Aula são documentos que se articulam com os
Parâmetros Curriculares do Estado, possibilitando ao professor conhecer e analisar propostas
de atividades que possam contribuir com sua prática docente no Ensino Fundamental,
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos.
Esses documentos trazem propostas didáticas para a sala de aula (projetos didáticos,
sequências didáticas, jornadas pedagógicas etc.) que abordam temas referentes aos
diferentes componentes curriculares. Assim, junto com outras iniciativas já desenvolvidas
pela Secretaria Estadual de Educação, como o Concurso Professor-Autor, que constituiu um
acervo de material de apoio para as aulas do Ensino Fundamental e Médio, elaborado por
professores da rede estadual, os Parâmetros Curriculares na Sala de Aula contemplam todos
os componentes curriculares, trazendo atividades que podem ser utilizadas em sala de aula
ou transformadas de acordo com o planejamento de cada professor.
Além disso, evidenciamos que as sugestões didático-metodológicas que constam nos
Parâmetros Curriculares na Sala de Aula se articulam com a temática de Educação em
Direitos Humanos, eixo transversal do currículo da educação básica da rede estadual de
Pernambuco.
As propostas de atividades dos Parâmetros Curriculares na Sala de Aula visam envolver os
estudantes no processo de ação e reflexão, favorecendo a construção e sistematização
dos conhecimentos produzidos pela humanidade. Ao mesmo tempo, esperamos que este
material dialogue com o professor, contribuindo para enriquecer a sua prática de sala de
aula, subsidiando o mesmo na elaboração de novas propostas didáticas, fortalecendo o
processo de ensino-aprendizagem.
Ana Selva
Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco
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1. PALAVRAS INICIAIS
Os Parâmetros na Sala de Aula de Matemática para a Educação de Jovens e Adultos das Redes
Públicas do Estado de Pernambuco têm como objetivo auxiliar o professor na elaboração,
execução e avaliação de seu projeto de ensino. Trata-se, portanto, de um documento que
pretende contemplar diferentes perfis de estudantes de EJA. Assim, o professor que trabalha,
por exemplo, com classe predominantemente jovem ou formada por trabalhadores do
campo deve contemplar essas especificidades em seu planejamento didático.
Eles foram elaborados tomando como base o documento Parâmetros para a Educação
de Jovens e Adultos do Estado de Pernambuco. Aquele documento, além de apresentar
as Expectativas de Aprendizagem que estabelecem as aprendizagens básicas que os
estudantes devem construir, discute o papel da Matemática na Educação Básica, aspectos
sobre a sua relação com a sala de aula e, em particular, considerações importantes sobre o
fazer Matemática em sala de aula. Assim, é fundamental que aquele documento acompanhe
sistematicamente o trabalho com estes Parâmetros na Sala de Aula.
Da mesma maneira que os Parâmetros Curriculares, os Parâmetros em Sala de Aula se
organizam por etapas de escolarização: Ensino Fundamental (F1 a F4) e Ensino Médio (M1
a M3). É importante que, independente da etapa em que o professor lecione, ele conheça
as orientações dos outros anos e das outras etapas, para se apropriar da lógica interna de
construção dos conceitos matemáticos.
Dentro de cada etapa de escolarização, assim como nos Parâmetros, os conceitos
matemáticos aparecem divididos em cinco blocos de conteúdos: Geometria, Estatística e
Probabilidade, Álgebra e Funções, Grandezas e Medidas e Números e Operações. É preciso
ressaltar que essa divisão tem função meramente didática, para facilitar a compreensão das
expectativas. Costuma-se dizer que a Matemática forma um corpo e, dessa maneira, cada
um desses blocos atua como um sistema nesse corpo. Em outras palavras, mesmo que
se estude cada sistema em sua individualidade, é preciso saber como esses sistemas se
articulam para fazer o corpo funcionar.
Isso significa que os blocos de conteúdos não devem ser trabalhados de maneira estanque,
mas que o estudante deve compreender que eles se relacionam para formar o corpo da
Matemática. Seja qual for a organização temporal da escola (bimestres, etapas, ciclos etc.)

parâmetros na sala de aula de MATEMÁTICA

16

em cada um desses momentos é importante que todos os cinco blocos estejam presentes
no trabalho em sala de aula. Nos Parâmetros na Sala de Aula, frequentemente são sugeridas
articulações entre diferentes blocos de conteúdos. O diagrama a seguir ilustra essa situação.
Figura 1: Diagrama de articulação entre as subáreas da Matemática

Nos Parâmetros na Sala de Aula de Matemática, as Expectativas de Aprendizagem de cada
bloco de conteúdos aparecem agrupadas em tópicos de conteúdos. Da mesma forma que
no caso dos blocos, a divisão em tópicos objetiva somente facilitar a compreensão das
diferentes articulações. Durante o ano letivo, esses tópicos devem ser sistematicamente
retomados e os conceitos ampliados a cada retomada. Não se deve esgotar determinado
tópico em um período do ano escolar. Além disso, os tópicos devem ser entendidos como
relacionados entre si, e não como se cada um deles fosse relativo a determinado conceito.
Por exemplo, em Geometria, desenhar figuras obtidas por simetrias, do tópico Construções
Geométricas, não pode ser percebido como dissociado de figuras congruentes, do tópico
de Congruência e Semelhança. É preciso ressaltar que em alguns anos ou etapas de
escolarização alguns tópicos podem não estar presentes. Por exemplo, o tópico Geometria
Analítica não aparece nas Fases do Ensino Fundamental.
Com a escolha dessa abordagem, os Parâmetros em Sala de Aula buscam evidenciar ao
professor o processo temporal de construção dos conceitos matemáticos escolares. Assim,
no momento de elaborar seu planejamento, deve-se primeiro escolher o bloco de conteúdos
para, em seguida, escolher o tópico a ser trabalhado e, a partir daí, selecionar a etapa de
escolarização. Por exemplo, utilizando o sumário do documento, o professor pode escolher
o bloco de Geometria, em seguida o tópico de Construções Geométricas nos anos iniciais
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importância de, ao escolher o tópico de construções geométricas na Fase 2, por exemplo, o
professor se aproprie do modo como esse tópico foi trabalhado nas etapas anteriores e de
como ele será explorado nas posteriores.
A seguir é apresentada a divisão dos blocos de conteúdos em tópicos.
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2. DIVISÃO DOS BLOCOS DE CONTEÚDOS EM
TÓPICOS
Geometria
• Figuras geométricas: percepção das figuras geométricas, seu reconhecimento e
nomenclatura, relações entre figuras planas e espaciais, ângulos, polígonos e não polígonos,
quadriláteros, circunferência e círculo, vetores.
• Construções geométricas: desenho de figuras geométricas planas e espaciais,
composições que utilizam desenhos de figuras geométricas, utilização de instrumentos de
desenho, planificação de figuras espaciais, ampliações e reduções, vistas e perspectivas,
representação de simetrias.
• Semelhança e congruência: reconhecimento de figuras planas congruentes,
reconhecimento da congruência em transformações isométricas, semelhança em
ampliações e reduções de desenho de figuras planas, conservação de medidas de ângulos
e proporcionalidade de medidas de lados homólogos em figuras poligonais, razão de
semelhança, triângulos semelhantes, escalas, relações métricas no triângulo retângulo.
• Localização espacial: localização de objetos no espaço, reconhecimento e descrição
e comparação de caminhos, paralelismo e perpendicularismo, sistema de coordenadas
cartesianas.
• Propriedades e relações: classificação de polígonos, relações entre elementos de prismas
e pirâmides, propriedades dos triângulos e quadriláteros, diagonais e ângulos de polígonos,
classificação e propriedades dos ângulos, razões trigonométricas no triângulo retângulo,
polígonos inscritos, teorema de Tales, diagonais de figuras espaciais, leis do seno e do
cosseno, propriedades de poliedros e corpos redondos.
• Geometria analítica: projeções ortogonais no plano cartesiano, reta dos pontos de
vista algébrico e geométrico, coeficientes da equação de uma reta, posições relativas de
retas, distância entre dois pontos no plano cartesiano, circunferência dos pontos de vista
algébrico e geométrico.

Estatística e Probabilidade
• Coleta e organização de dados: elaboração de problemas e planos de pesquisas, coleta
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tipos de variáveis, frequência absoluta e frequência relativa.
• Representação de dados: construção de tabelas e gráficos, identificação e interpretação
de informações apresentadas em tabelas e gráficos, comparação e conversão de diferentes
representações de dados, elementos constitutivos de gráficos, agrupamento de dados em
classes.
• Medidas estatísticas: média, moda, mediana e quartil, comparação de conjuntos de
dados por meio de medidas de tendência central, frequências acumuladas, amplitude,
desvio médio, variância e desvio padrão.
• Probabilidade: eventos determinísticos e aleatórios, resultados possíveis de um
experimento, cálculo de probabilidades.

Álgebra e Funções
• Regularidades: sequências numéricas e de figuras, regularidades com números naturais.
• Problemas algébricos: resolução e elaboração de problemas de partilha, resolução e
elaboração de problemas de transformação, resolução e elaboração de problemas
envolvendo sistemas de duas equações e duas incógnitas, resolver e elaborar problemas
envolvendo equações de segundo grau, resolver e elaborar problemas envolvendo função
afim.
• Funções: relação de variação entre grandezas, associação de textos em linguagem
natural a gráficos, continuidade e domínio, variável dependente e variável independente,
crescimento e decrescimento.
• Funções notáveis: proporcionalidade e função linear, função afim, progressão aritmética
e função afim, zero, coeficientes angular e linear de função afim, função definida por mais
de uma sentença polinomial de primeiro grau, função quadrática, função quadrática e
movimento uniformemente variado, função exponencial, crescimento e decrescimento
das funções afim, quadrática e exponencial, progressão geométrica e função exponencial,
transformação no gráfico de funções lineares, quadrática e exponencial em função da
variação dos parâmetros da sua expressão algébrica, função seno e função cosseno,
transformação no gráfico das funções seno e cosseno em função da variação dos
parâmetros da sua expressão algébrica, funções trigonométricas e movimento circular.
• Equações, inequações e sistemas: determinação de valores em igualdades, valores que
tornam igualdades e desigualdades verdadeiras, propriedades da invariância das igualdades,
resolução de equações e inequações de primeiro e de segundo graus, representação gráfica
de inequações e sistemas de inequações do primeiro grau, sistemas de primeiro grau,
resolução de equações de segundo grau.
• Cálculo algébrico: adição e subtração de monômios, multiplicação de binômios por
monômios ou binômios, produtos notáveis, multiplicação e divisão de monômios,
fatoração de expressões algébricas.
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Grandezas e Medidas
• Noção de grandeza: ideia de grandeza, necessidade de unidades de medidas, relação
entre unidade e número, comparação de grandezas, compreensão das grandezas
comprimento, área, massa, volume, capacidade, temperatura etc., instrumentos para
medir grandezas, sistemas de medidas padrão, erro de medição, conversão de medidas,
grandezas compostas.
• Grandezas geométricas: comprimento e sua medida, perímetro e sua medida, distância
entre dois pontos, estimativas, área e sua medida, comparação de medidas, volume e
sua medida, áreas de figuras poligonais, escalas, capacidade, ângulos e suas medidas,
independência entre perímetro e área, área das faces de uma figura espacial, equivalência
de áreas, comprimento da circunferência e área do círculo, de setor e de coroa circular,
medidas agrárias, princípio de Cavalieri, volume de sólidos geométricos.
• Outras grandezas: tempo, massa, temperatura: ideias, comparação, estimativas, medidas
e instrumentos de medida; intervalos de tempo; leitura de horas; calendários; distinção
massa-peso; grandezas compostas; capacidade de memória do computador.
• Sistema monetário: cédulas e moedas do nosso sistema monetário; comparação de
valores monetários; equivalências entre cédulas e moedas; outros sistemas monetários;
significado de troco.

Números e Operações
• Números: números no cotidiano; contagem de coleções; leitura e escrita de números;
composição e decomposição de números; agrupamentos; estimativa; números ordinais;
arredondamentos; números racionais: significados e representações e equivalências;
números pares e ímpares; sistema de numeração decimal; números primos e compostos;
múltiplos e divisores; divisibilidade; números negativos; decomposição em fatores; mínimo
múltiplo comum e máximo divisor comum; números em notação científica; conjuntos
numéricos; números irracionais e reais; propriedades dos números.
• Relações de ordem: comparação de números; construção de sequências numéricas;
ordenação de números; associação de números a pontos da reta numérica; simétrico e
valor absoluto de um número; intervalos na reta numérica.
• Operações: resolução e elaboração de problemas envolvendo diferentes ideias das
operações aritméticas; representação simbólica das operações aritméticas; realização de
operações por meio de cálculo mental; propriedades das operações; operações inversas;
expressões aritméticas; resolução de operações por meio dos algoritmos formais.
• Porcentagem: resolução e elaboração de problemas envolvendo a determinação de
porcentagens; relação entre porcentagens e suas representações decimais e fracionárias;
juros simples e compostos; determinação de taxa percentual.
• Combinatória: princípio multiplicativo; ideias de permutação, arranjo e combinação.
• Proporcionalidade: proporcionalidade direta e inversa entre grandezas; escalas; divisão
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em partes proporcionais; taxa de variação.
A seguir, apresentamos um quadro que mostra como os tópicos de conteúdos são
trabalhados em cada ano de escolarização.
Quadro 1: Distribuição dos blocos de conteúdos/tópicos ao longo dos anos de escolarização
Blocos de conteúdos/Tópicos

F-1

Anos de escolarização - EJA
F-2 F-3 F-4 M-1 M-2 M-3

GEOMETRIA
Figuras geométricas
Semelhança e congruência
Construções geométricas
Localização no espaço
Propriedades
Geometria analítica
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
Coleta e organização de dados
Representação de dados
Medidas estatísticas
Probabilidade
ALGEBRA E FUNÇÕES
Regularidades
Problemas algébricos
Funções
Equações, inequações e sistemas
Cálculo algébrico
Funções notáveis
GRANDEZAS E MEDIDAS
Noção de grandeza
Grandezas geométricas
Outras grandezas
Sistema monetário
NÚMEROS E OPERAÇÕES
Números
Operações
Relações de ordem
Porcentagem
Proporcionalidade

parâmetros na sala de aula de MATEMÁTICA

22

3. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS GERAIS
Durante muito tempo o ensino de Matemática foi caracterizado pelo “engavetamento” e
pelo “isolamento”, dois aspectos inter-relacionados. A própria dinâmica do nosso sistema de
ensino leva ao isolamento do professor, na medida em que ele deve se preocupar com o que
acontece unicamente nos anos de escolaridade em que ele ensina, o que, muitas vezes, não
permite que ele tome conhecimento de como a Matemática se desenvolve nas outras fases.
Muitas vezes nos perguntamos (ou nossos estudantes nos perguntam) por que estamos
ensinando tal conteúdo. Como esse conteúdo se articula dentro da construção do edifício
da Matemática escolar? Pensando nisso, os Parâmetros na Sala de Aula de Matemática foram
estruturados de forma que o professor possa identificar, em cada tópico, como os conceitos
são ampliados, aprofundados e relacionados em cada ano de escolarização. Mas para que
isso tenha sucesso, é importante que o professor considere esse aspecto no momento
de preparar as suas aulas. Não pode ser esquecida também a necessidade de extrapolar a
própria etapa de escolarização. Por exemplo, o professor que leciona nas Fases 3 e 4 do
ensino fundamental precisa se apropriar de como os conceitos foram trabalhados nas Fases
1 e 2 e de como eles serão explorados no ensino médio, para conseguir perceber o papel
desses conceitos na sua etapa de ensino.
Já o fenômeno do engavetamento faz com que determinados conceitos sejam explorados
unicamente em um determinado período. Ou seja, abrimos a gaveta de certo conteúdo,
trabalhamos esse conteúdo em sala de aula e, em seguida, a fechamos para abrir outra; essa
gaveta somente será reaberta no momento da avaliação. Isso provoca uma fragmentação
no próprio processo de aprendizagem, por parte do estudante, que termina por elaborar a
concepção que a Matemática é um aglomerado de conteúdos cristalizados que ele deve
empilhar em sua mente. Esse fenômeno é bastante influenciado pelo apoio exclusivo no
livro didático que, por sua própria natureza, apresenta os conceitos em capítulos, unidades,
tópicos, subtópicos etc.
Por isso é fundamental que o professor, ao trabalhar com os Parâmetros na Sala de Aula
de Matemática, priorize a organização conceitual desse documento, e que o livro didático
assuma o papel de auxiliar o professor e os estudantes no processo de aprendizagem.
Para isso será necessário, muitas vezes, trabalhar etapas posteriores do livro, depois voltar
para outra parte, e assim sucessivamente. Da mesma forma, os capítulos do livro didático
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retomada progressiva de conceitos, e não o esgotamento dos conceitos em um capítulo
ou ano escolar. Por exemplo, o trabalho com frações, na maioria dos livros didáticos de
Matemática, fica restrito a um dos capítulos do livro. Nos Parâmetros de Matemática, por sua
vez, esse trabalho é realizado durante todo o ano letivo, sempre com a ideia de retomada e
de ampliação do conceito.
Além disso, nunca é demais retomar alguns princípios fundamentais para que a aprendizagem
da Matemática na escola seja bem sucedida.

Princípios Fundamentais para o Sucesso da Aprendizagem da
Matemática
(i) O primeiro é valorizar todo o conhecimento que o estudante traz de suas práticas
sociais. Como vimos no documento dos Parâmetros, ninguém chega à escola com a
cabeça vazia para ser cheia com conhecimentos escolares, particularmente estudantes de
EJA. Ao contrário, os novos conhecimentos são sempre construídos de forma significativa
quando são confrontados com aqueles que vêm do cotidiano dos estudantes. Dessa
maneira, é muito importante que o professor busque sistematicamente levar o estudante
a explicitar esses conhecimentos, e que eles sejam utilizados como ponto de partida para
a construção das novas aprendizagens.
(ii) Outro princípio fundamental da aprendizagem em Matemática diz respeito ao sentido
que o estudante precisa elaborar para os conceitos matemáticos aprendidos na escola.
Essa elaboração de sentido passa, muitas vezes, pela contextualização dos problemas
que ele deve enfrentar. É preciso ressaltar, porém, que colocar goiabas no enunciado de
um problema não garante, necessariamente, que a contextualização seja bem sucedida.
Contextualizar um problema significa criar uma situação em que o sujeito não veja de
imediato a sua solução. Se assim fosse, teríamos um exercício, em que bastaria aplicar
um conhecimento já aprendido, e não um problema, que demanda que o estudante
crie hipóteses de solução, teste a validade dessas hipóteses, reformule-as, e assim por
diante. É por meio desse tipo de raciocínio, próprio da atividade matemática, que os
conceitos são elaborados e articulados entre si. Para uma melhor compreensão da ideia
de contextualização adotada neste documento é importante revisitar os Parâmetros
Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos do Estado de Pernambuco.
(iii) Finalmente, não podemos nos esquecer de um elemento fundamental, que diferencia
a Matemática de outras disciplinas, os registros de representação. Se em Geografia
podemos aprender o que é uma ilha estando em uma delas, em Química podemos sentir
o odor de uma substância, em Ciências podemos acompanhar o crescimento de um
vegetal, em Matemática não podemos “ver uma grandeza” ou “medir um binômio”. Os
objetos matemáticos são construções mentais, abstratas, e não permitem o acesso direto
a eles; temos acesso somente a representações desses objetos. Por exemplo, podemos
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ter acesso ao objeto “parábola” por meio de sua figura, de sua equação, de sua definição,
mas uma parábola não existe no mundo físico. Da mesma forma, o número dois não existe
solto na natureza, é uma construção teórica que elaboramos em nossa mente. Somente
temos acesso às representações do número dois, tais como, dois (língua materna), 2
(algarismos arábicos), ni (japonês), er (mandarim) etc.
Mas não podemos nos esquecer que, antes de ter acesso ao registro que representa um
objeto matemático é preciso que ele seja construído em nossa mente. Inverter esse processo
leva ao fracasso da aprendizagem, na medida em que um mesmo objeto matemático pode
ser representado de diferentes maneiras, e uma mesma representação pode estar associada
a diferentes objetos. Por exemplo, a fração 1/2 pode estar representando uma parte em duas,
ou a porcentagem 50%, ou a probabilidade de sair “cara” no lançamento de uma moeda.
Dessa forma, em sala de aula, dois aspectos não podem ser esquecidos, e nessa ordem.
Primeiro deve ser elaborada, pelo estudante, a construção conceitual. Em seguida, ele deve
ser sistematicamente estimulado a representar aspectos do conceito que ele elaborou.
Mas é preciso ressaltar que o refinamento dos registros de representação é um processo
longo e gradual. Não se deve esperar que o estudante, em seus primeiros contatos com
um conceito, utilize o rigor da linguagem matemática. É a partir de seus próprios registros
de representação, que ele vai percebendo a necessidade de adotar registros cada vez mais
universais. Em outras palavras, a aprendizagem em Matemática exige a ocorrência de três
momentos distintos e ordenados:
(1) Primeiro, o estudante deve FAZER MATEMÁTICA; depois,
(2) deve desenvolver REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO PESSOAIS para, em um último
momento,
(3) apropriar-se dos REGISTROS FORMAIS.
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4. GEOMETRIA
4.1 FIGURAS GEOMÉTRICAS
4.1.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Descrever e classificar figuras espaciais apresentadas em diferentes disposições,
nomeando-as (cubo, bloco retangular ou paralelepípedo, pirâmide, cilindro e cone).
• Descrever e classificar figuras planas, apresentadas em diferentes disposições,
nomeando-as (quadrado, triângulo, retângulo, losango e círculo).
• Descrever informalmente características de prismas (incluindo a associação de cubos
a blocos retangulares) e pirâmides, reconhecendo faces e vértices.
• Descrever informalmente características de uma figura plana, identificando número
de lados e de vértices (por exemplo, identificar o número de vértices - ou “pontas” –
de um quadrado).
• Descrever, comparar e classificar figuras planas ou espaciais por características
comuns, apresentadas em diferentes disposições.
• Reconhecer quadrados, retângulos e triângulos em diferentes disposições (por
rotação e/ou translação).
• Relacionar a representação de figuras espaciais a objetos do mundo real.
F1 • Relacionar faces de cubos, blocos retangulares, outros prismas e pirâmides a figuras
planas.
Orientações para o ensino
Nesta primeira fase de EJA, as atividades propostas em sala de aula devem criar
situações em que o estudante possa perceber que as figuras geométricas estão
associadas a objetos do mundo real e que podem ser representadas, seja por meio
de um desenho, de uma construção em papel ou de um nome. É importante que o
professor inicie o trabalho com as figuras geométricas espaciais (bloco retangular e
cubo) uma vez que possibilitam fácil associação com diferentes objetos do dia a dia
do estudante. São as figuras espaciais que darão origem às figuras planas, na medida
em que objetos do mundo real são associados a figuras espaciais. Utilizando caixas de
papelão de vários tamanhos e formas, por exemplo, o estudante poderá estabelecer
diversas relações entre elas, descrevendo suas características e aspectos comuns e
diferentes. É importante deixar que eles manipulem livremente as caixas, percebendo
as relações que estabelecem e propor questionamentos como “Para que servem as
caixas?” (perceber as três dimensões das caixas) “Em que essas caixas são iguais?” “Em
que são diferentes?”
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4.1.1 FASES 1 e 2
Orientações para o ensino (continuação)
O professor pode propor, por exemplo, que o estudante separe essas caixas em grupos
com características em comum. “Como vocês separaram esses grupos?” “Podemos
formar grupos diferentes destes”? Posteriormente, o professor deve trabalhar com
outros sólidos (pirâmide, esfera), representados por caixas, objetos ou conjuntos de
sólidos geométricos. É importante propor atividades em que o estudante possa separar
os sólidos geométricos em coleções de objetos com características em comum,
questionando com ele os critérios escolhidos para a formação das coleções (objetos
que podem ser empilhados, os que possuem pontas, que possuem o mesmo número
de faces etc.). Ao final de cada trabalho, é importante que o professor faça um registro,
em um cartaz, por exemplo, das conclusões obtidas pelos estudantes, para que os
conceitos possam ser revistos e ampliados, na medida em que acontecerem novas
descobertas. Trabalhar com materiais de manipulação pode ser um facilitador para a
percepção dos elementos das figuras espaciais. Por exemplo, construir figuras espaciais,
utilizando canudos, para que o estudante perceba as relações entre vértices e arestas.
O trabalho com as figuras geométricas planas (triângulo, quadrado, retângulo e círculo)
deve vir associado ao trabalho com as figuras geométricas espaciais. Comparar uma
figura espacial com uma plana permite estabelecer diferenças entre esses tipos de
figuras e perceber a existência de figuras planas nas figuras espaciais. Pode-se propor,
por exemplo, atividades como “carimbar com as faces dos sólidos” ou desmontar as
caixas, pedindo ao estudante que descubra a que caixa pertence uma planificação
apresentada pelo professor. Pode-se apresentar representações de figuras planas nos
F1
mais diferentes materiais (cartolina, EVA, Tangram etc.), para que o estudante investigue
suas características. Assim como foi feito com as figuras espaciais, é importante propor
atividades em que o estudante possa organizar figuras planas em coleções com
características em comum, questionando sobre os critérios escolhidos para a formação
das coleções. Pode-se propor, também, que o estudante identifique uma determinada
figura plana em um conjunto de figuras, como, por exemplo, identificar um triângulo
entre figuras apresentadas em diferentes disposições.
É fundamental que as figuras poligonais sejam apresentadas em posições diferentes
daquelas prototípicas, ou seja, que apresentam os lados paralelos às bordas do papel.
Isso evitará que o estudante somente reconheça determinadas figuras nessas posições;
por exemplo, deixar de reconhecer um quadrado em que os lados não sejam paralelos
às bordas do papel, associando unicamente ao losango. Para isso, pode-se trabalhar
com figuras transformadas por rotação (giro em torno de um ponto) e/ou translação
(deslizamentos), para evitar que o estudante crie a ideia que as figuras geométricas
só existem em determinada posição no plano. O professor deve nomear as figuras
geométricas espaciais e planas, durante todo o trabalho em sala de aula, para familiarizar
o estudante com a nomenclatura apropriada e facilitar a expressão das ideias. Uma
atividade interessante é a construção de maquetes, de uma casa, por exemplo, para
que o estudante perceba a presença das figuras geométricas ao nosso redor e, nesse
caso, nas construções humanas. A internet também é um recurso importante que
pode ser explorado pelo professor com vídeos e jogos interativos, disponível em vários
sites educativos.
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4.1.1 FASES 1 e 2
Avaliação das aprendizagens
• Descrever e classificar figuras espaciais apresentadas em diferentes disposições,
nomeando-as.
• Descrever e classificar figuras planas, apresentadas em diferentes disposições,
nomeando-as.
F1 • Descrever informalmente características de prismas e pirâmides, reconhecendo faces
e vértices.
• Descrever informalmente características de uma figura plana, identificando número
de lados e de vértices.
• Descrever, comparar e classificar figuras planas ou espaciais por características
comuns, apresentadas em diferentes disposições.
Expectativas de aprendizagem
• Analisar e comparar figuras planas e espaciais por seus atributos (por exemplo: número
de lados ou vértices, número de faces, tipo de face etc.).
• Associar a planificação de figuras espaciais a suas representações.
• Associar ângulo a giro ou mudança de direção e reconhecer ângulo de um quarto de
volta, de meia volta e de uma volta.
• Caracterizar quadrados pelos seus lados e ângulos.
• Caracterizar retângulos pelos seus lados e ângulos.
• Classificar triângulos quanto aos lados (escaleno, equilátero e isósceles) e quanto aos
ângulos (acutângulo, retângulo e obtusângulo).
• Reconhecer retas paralelas, concorrentes ou perpendiculares.
• Descrever e classificar figuras planas e espaciais.
• Diferenciar reta, semirreta e segmento de reta.
• Reconhecer a caracterização de um polígono e suas denominações (triângulo,
quadrilátero, pentágono, hexágono e octógono).
• Reconhecer ângulos retos.
F2
Orientações para o ensino
É importante iniciar o trabalho retomando as aprendizagens realizadas na fase anterior.
Aqui, o trabalho de diferenciação entre cubo e bloco retangular pode ser consolidado,
tomando por base a descrição de suas características (tipos de faces, número de
vértices), sem perder de vista que cubos também são blocos retangulares. O estudante
deverá consolidar a ideia de que todas as faces do cubo são quadradas, enquanto
no paralelepípedo existem faces retangulares que não são quadradas. Pirâmides e
prismas com diferentes bases também devem ser objetos de estudo e, nessa fase,
é importante que, por meio de debates e reflexões coletivas, o estudante identifique
as características iguais e diferentes entre essas figuras, inclusive nomeando-as.
Nesse momento, o estudante já deve consolidar também a ideia de que as faces
laterais de uma pirâmide são triângulos e as dos prismas retos são retângulos. Para
o trabalho com ângulos, é importante recuperar o que o estudante já sabe sobre o
conceito, na medida em que jovens e adultos trabalhadores utilizam essa ideia em
suas atividades profissionais. Pode-se pedir que ele explicite para o grupo ou classe
como se faz para determinar, por exemplo, ângulos retos, ângulos dede 60° etc.
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4.1.1 FASES 1 e 2
Orientações para o ensino (continuação)
É importante, também, trabalhar ângulo como giro (a polia de uma máquina que realiza
um giro de 90° em 20 segundos, por exemplo) e mudança de direção (um avião que
navega com proa de 90° e muda sua direção para a proa de 120°, por exemplo). Atividades
envolvendo movimentação no espaço podem contribuir para a elaboração dessa ideia.
Por exemplo, utilizando um mapa, o professor pode solicitar que o estudante descreva
como sair de uma cidade e chegar a outra, realizando mudanças de direção. Se tiver
acesso a recursos tecnológicos, o professor pode utilizar programas de geometria
dinâmica, como o software livre GeoGebra, para identificar e reconhecer ângulo de um
quarto de volta, de meia volta e de uma volta. O estudo da reta, semirreta e segmento
de reta pode ser proposto nesta fase de escolaridade e deve ser feito de forma que
o estudante perceba que a reta é um elemento teórico que não pode ser medido,
pois não tem começo nem fim. Essa elaboração é importante, na medida em que as
representações da reta (em papel ou em outro suporte) são finitas. A semirreta deve ser
percebida como uma parte da reta, que tem começo, mas não tem fim, e o segmento
como a parte da reta que tem começo e fim e, portanto, pode ser medido. Também
aqui, atividades com softwares de geometria dinâmica podem auxiliar bastante nesse
entendimento. A consolidação da ideia de ângulo permite, nessa fase, reconhecer
retas paralelas, concorrentes e perpendiculares (que se encontram formando quatro
ângulos de 90°). Uma propriedade importante a ser percebida pelo estudante é que
se duas retas do mesmo plano (coplanares) são perpendiculares a uma terceira reta
F2
também pertencente ao mesmo plano, então elas são paralelas entre si.
O trabalho com os triângulos se amplia com a diferenciação dos tipos de triângulos,
classificando-os pela medida dos lados (escaleno, equilátero e isósceles) e quanto
aos ângulos (acutângulo, retângulo e obtusângulo). Devem-se propor atividades de
identificação e desenho dos diferentes tipos de triângulos e em diferentes posições.
Atividades de construção de triângulos com palitos ou canudos podem contribuir para
que o estudante perceba a desigualdade triangular (para que um triângulo exista, cada
um dos lados deve ter medida maior que a soma das medidas dos outros dois lados).
Nessa fase, também é esperado que o estudante diferencie os quadriláteros, de acordo
com suas características, reconhecendo que o quadrado também pode ser classificado
como retângulo e como losango. Para isso, é fundamental que o professor explore
os desenhos de quadriláteros em diferentes posições, que não somente aquelas em
que seus lados são paralelos às bordas da folha de papel. Recorrendo às práticas
profissionais dos estudantes, o professor pode colocar em debate a questão da rigidez
do triângulo. Alguns nomes das figuras planas já são de domínio do estudante, como
triângulos e alguns quadriláteros. Para abordar a nomenclatura dos demais polígonos,
pode-se pedir que o estudante consulte um dicionário, para identificar o significado
de prefixos como penta, hexa etc., associando-os a pentágonos, hexágonos etc. Um
trabalho interessante que pode ser proposto ao estudante é o de desenhar várias retas,
algumas paralelas e outras transversais, em uma folha de papel, e depois pedir para que
destaquem, colorindo os polígonos gerados escrevendo seus respectivos nomes.
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4.1.1 FASES 1 e 2
Avaliação das aprendizagens
• Associar a planificação de figuras espaciais a suas representações.
• Caracterizar quadrados e retângulos pelos seus lados e ângulos.
• Classificar triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos.
F2 • Reconhecer retas paralelas, concorrentes ou perpendiculares.
• Descrever e classificar figuras planas e espaciais.
• Diferenciar reta, semirreta e segmento de reta.
• Reconhecer a caracterização de um polígono e suas denominações.
• Reconhecer ângulos retos.
4.1.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Associar sólidos a suas planificações.
• Classificar triângulos quanto às medidas dos lados (escaleno, equilátero e isósceles) e
dos ângulos (acutângulo, retângulo e obtusângulo).
• Diferenciar polígonos e não polígonos e reconhecer polígonos regulares.
• Identificar elementos de prismas e de pirâmides (vértices, arestas e faces).
• Reconhecer a circunferência como lugar geométrico dos pontos do plano que são
equidistantes de um ponto dado, tomado como centro.
• Reconhecer e nomear polígonos considerando o número de lados (triângulo,
quadrilátero, pentágono, hexágono, octógono etc.).
Orientações para o ensino
Nesta fase é importante que o professor dê continuidade às aprendizagens realizadas
nas duas fases anteriores, inclusive retomando algumas das atividades realizadas. É
preciso, contudo, que o professor parta das ideias que o estudante já traz de suas
aprendizagens e experiências cotidianas. Para isso, sugere-se que o professor questione
F3
os conhecimentos do estudante em relação a sólidos geométricos, planificações de
sólidos, características de triângulos e de quadriláteros, por exemplo. Trabalhos de
planificações são importantes para se compreender as características pertinentes às
figuras espaciais e também às planas. Pode-se pedir, por exemplo, a um estudante
que trabalhe na construção civil, que explique aos colegas como ele corta as tábuas
(planas) que utilizará na forma de concretagem de uma viga (espacial). Pode-se pedir
que o estudante desenhe vários triângulos para, em seguida, estabelecer aspectos
comuns e diferentes entre eles. Após este momento, o professor poderá classificar
os triângulos quanto às medidas de seus lados e de seus ângulos. O estudante deve
classificar as figuras pelo número de lados ou vértices e reconhecê-las como triângulo,
quadrilátero, pentágono, hexágono, octógono etc. Um contexto interessante é a
observação de obras de arte elaboradas com figuras geométricas diversas. No trabalho
com a circunferência, pode-se pedir que algum estudante explique como faria para
demarcar um canteiro ou um pátio circular. A partir daí, pode ser elaborada a ideia de
que essa marcação corresponde a um lugar geométrico formado por todos os pontos,
que mantém uma mesma distância até um ponto fixo, o centro da circunferência.
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4.1.2 FASES 3 e 4
Avaliação das aprendizagens
• Associar a planificação de figuras espaciais a suas representações.
• Classificar triângulos quanto às medidas dos lados e dos ângulos.
F3
• Diferenciar polígonos e não polígonos e reconhecer polígonos regulares.
• Identificar elementos de prismas e de pirâmides.
• Reconhecer e nomear polígonos considerando o número de lados.
Expectativas de aprendizagem
• Associar sólidos a suas planificações.
• Diferenciar círculo e circunferência e reconhecer seus elementos e as relações entre
esses elementos.
Orientações para o ensino
Nesta fase, as relações entre as representações de figuras espaciais e suas planificações
devem ser consolidadas. Para tanto, é importante que o professor retome algumas
atividades realizadas nas fases anteriores. Por exemplo, ele pode solicitar que os
estudantes tragam diferentes embalagens para abri-las e fechá-las. Nesse momento,
o professor pode explorar as diferenças entre prismas retos e pirâmides, para que o
estudante perceba a existência de faces triangulares nas pirâmides e retangulares nos
prismas retos. Também, nessa fase, o estudante deve classificar os diferentes tipos de
triângulos. Pode-se, por exemplo, solicitar que eles tragam recortes de jornais e revistas
de objetos triangulares para, a partir deles, agruparem os triângulos, de acordo com suas
características. A ideia de círculo e circunferência pode ser trabalhada, comparando-se
figuras como um bambolê e a tampa de uma lata de leite em pó, em que o bambolê
F4 representa uma circunferência e a tampa representa um círculo, por exemplo. Podese pedir ao estudante que, com um barbante, meça o contorno de objetos circulares
variados, como a tampa de uma panela, um CD e a tampa de um pote. Depois, com o
auxílio de uma calculadora, o estudante deve dividir este valor pela medida do diâmetro
(dobro do raio) dos respectivos círculos medidos e anotar este número para uma
discussão em sala. Lembramos que não deve haver rigor quanto às medidas e nem com
a determinação exata do centro por onde passa o diâmetro. O principal é a reflexão
sobre a descoberta do número π e o comprimento da circunferência. A história de
como o número π foi descoberto é um fator interessante para a sua compreensão. É
preciso, entretanto, que o estudante reconheça que a medida obtida na divisão é uma
aproximação do valor de π, na medida em que se trata de um número irracional. Nesse
momento, é importante formalizar alguns elementos da circunferência, tais como
centro, raio, diâmetro e corda, e perceba a relação entre raio e diâmetro.
Avaliação das aprendizagens
• Associar sólidos a suas planificações.
• Diferenciar círculo e circunferência e reconhecer seus elementos e as relações entre
esses elementos.
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4.1.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Determinar a medida de ângulos de polígonos regulares inscritos na circunferência.
• Compreender e aplicar o teorema de Tales na resolução de problemas.
• Reconhecer as razões trigonométricas (seno, cosseno e tangente) no triângulo
retângulo e utilizá-las para resolver e elaborar problemas.
• Reconhecer, classificar e identificar propriedades dos poliedros (prismas, pirâmides,
tronco de pirâmide, poliedros regulares, poliedros de Platão e relação de Euler).
• Reconhecer, classificar e identificar propriedades dos corpos redondos (cilindro,
cone, tronco de cone e esfera)..
Orientações para o ensino
Nesta etapa de escolarização, o estudante já deve dominar plenamente as propriedades
dos triângulos. Dessa forma, deve-se partir dessas propriedades para estabelecer as
medidas dos ângulos internos e externos de polígonos regulares inscritos. A partir
da decomposição do polígono em triângulos isósceles, com seu vértice no centro
da circunferência, o estudante deverá perceber que o ângulo do vértice desses
triângulos é obtido pela divisão de 360° pelo número de ângulos do polígono, que
corresponde ao ângulo central. A partir daí, ele perceberá que a medida do ângulo
interno do polígono corresponde ao suplemento da medida do ângulo central, e que
a medida do ângulo externo é a mesma do ângulo central. É importante ressaltar que
o objetivo não é o estabelecimento de fórmulas, mas que o estudante se aproprie das
relações envolvidas. O uso de softwares de geometria dinâmica, como o software livre
M1
GeoGebra, por exemplo, pode contribuir bastante para essa compreensão. O trabalho
pode ser iniciado pela exploração do quadrado, do triângulo e do hexágono (aqui é
importante chegar à relação entre o lado do hexágono e o raio da circunferência).
Posteriormente, o trabalho com os ângulos pode ser estendido a outros polígonos
regulares inscritos. O conceito de semelhança deve ser o ponto de partida para o
trabalho com o teorema de Tales e para o estabelecimento das razões trigonométricas
no triângulo retângulo. Também aqui a utilização do GeoGebra pode contribuir
bastante, na medida em que o estudante poderá manipular os elementos geométricos
e, a partir da observação das medidas representadas, chegar às relações desejadas. O
trabalho com poliedros e corpos redondos (cone e cilindro) deve ser estreitamente
ligado às planificações. Ao montar e desmontar as figuras espaciais, é importante que
o estudante estabeleça as relações entre seus elementos constitutivos. Por exemplo,
observar que em uma pirâmide de base pentagonal obtemos cinco vértices na base
mais um no “topo” da pirâmide, totalizando seis vértices. Já, no caso do prisma de
base pentagonal, obtemos cinco vértices em cada uma das bases, totalizando dez
vértices. É importante que o estudante construa a ideia de poliedro regular. Entretanto,
a relação de Euler deve surgir no trabalho didático como um aspecto interessante,
mas sem que haja a preocupação em decorar a relação nem tampouco explorá-la em
atividades de avaliação. No trabalho com polígonos regulares inscritos, é importante
relacionar as propriedades dos ângulos em logomarcas comerciais, símbolos, etc.,
incluindo polígonos estrelados formados pela composição de polígonos regulares.
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4.1.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Orientações para o ensino (continuação)
O trabalho com o teorema de Tales pode ser relacionado a atividades das práticas
sociais do estudante; por exemplo, na determinação das medidas da madeira
necessária para a construção de uma escada. Muitos objetos do cotidiano podem ser
associados às figuras espaciais, tais como luminárias, móbiles etc. Estabelecer relações
entre os objetos do mundo real e aqueles abstratos da geometria permite que o
estudante perceba a presença dos conhecimentos matemáticos em sua vida cotidiana.
No trabalho com as razões trigonométricas, o trabalho com o teodolito, instrumento
bastante utilizado na construção civil, pode ajudar bastante na construção do conceito.
Pode-se, inclusive, construir uma simplificação do teodolito, utilizando um transferidor,
M1 e solicitar que os estudantes utilizem esse instrumento para determinar, por exemplo,
a medida de alturas inacessíveis.
Avaliação das aprendizagens
• Determinar a medida de ângulos de polígonos regulares inscritos na circunferência.
• Aplicar o teorema de Tales na resolução de problemas.
• Reconhecer as razões trigonométricas (seno, cosseno e tangente) no triângulo
retângulo e utilizá-las para resolver problemas.
• Reconhecer, classificar e identificar propriedades dos poliedros (prismas, pirâmides,
tronco de pirâmide, poliedros regulares, poliedros de Platão).
• Reconhecer, classificar e identificar propriedades dos corpos redondos (cilindro,
cone, tronco de cone e esfera).

4.2 SEMELHANÇA E CONGRUÊNCIA
4.2.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Reconhecer pares de figuras iguais (congruentes) apresentadas em diferentes
disposições (por translação, rotação ou reflexão), e descrever a transformação com
suas próprias palavras.
• Identificar eixos de simetria em figuras planas.
Orientações para o ensino
Deslocar figuras poligonais simples em diferentes posições é um bom caminho para se
entender o conceito de congruência. No primeiro momento o estudante deve tentar
explicar com suas próprias palavras o que ocorreu com a figura. Ele deve ser questionado
F1 sobre a manutenção das características ou não das figuras, quando passam por alguma
transformação de translação, rotação ou reflexão (não há a necessidade trabalhar
estes nomes). Nesta fase, o entendimento do que aconteceu é mais importante que
simplesmente decorar os nomes das transformações. O estudante deve reconhecer
que em uma situação de reflexão, os pontos simétricos das duas figuras têm a mesma
distância ao eixo de simetria, ou que em uma translação os pontos da figura simétrica
são obtidos pelo deslocamento em uma mesma direção e distância dos pontos da
figura original. O papel quadriculado é muito útil nas construções de eixos de simetria.
Nesta fase, deve-se trabalhar com figuras planas que já tenham sido exploradas no
tópico de figuras geométricas.
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4.2.1 FASES 1 e 2
Avaliação das aprendizagens
• Reconhecer pares de figuras iguais (congruentes) apresentadas em diferentes
F1 disposições (por translação, rotação ou reflexão), e descrever a transformação com
suas próprias palavras.
• Identificar eixos de simetria em figuras planas.
Expectativas de aprendizagem
• Analisar se duas figuras são congruentes por sobreposição.
• Reconhecer eixos de simetria de figuras planas.
Orientações para o ensino
Como na fase anterior, o estudante deve reconhecer que em uma situação de reflexão,
os pontos simétricos das duas figuras têm a mesma distância ao eixo de simetria, ou que
em uma translação os pontos da figura simétrica são obtidos pelo deslocamento em
uma mesma direção e distância dos pontos da figura original. Trabalhar com quadrados
e triângulos equiláteros desenhados em diferentes posições em papel quadriculado,
F2
pode auxiliar na compreensão dos eixos de simetria. Alguns recursos podem ser
utilizados para se entender figuras congruentes por superposição. O estudante pode
recortar e posicionar as figuras uma sobre a outra ou entender que fazendo as devidas
transformações trabalhadas na fase anterior, junto com o aprendizado dos eixos de
simetria, é possível observar se as figuras mantêm as mesmas características e se são
ou não congruentes.
Avaliação das aprendizagens
• Analisar se duas figuras são congruentes por sobreposição.
• Reconhecer eixos de simetria de figuras planas.
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4.2.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Perceber que duas figuras são congruentes quando a razão de semelhança entre elas
é igual a 1.
• Reconhecer polígonos semelhantes.
Orientações para o ensino
O trabalho envolvendo noções de semelhança e congruência deve ser realizado sem
o recurso a formalizações. Inicialmente, propostas envolvendo reprodução de figuras,
bem como, ampliação e redução de figuras desenhadas sobre malha quadriculada
podem ser úteis para que o estudante perceba as características que se mantêm
F3 inalteradas quando reproduzimos, ampliamos ou reduzimos uma figura, mantendo as
medidas dos ângulos. O estudante deve compreender que duas figuras poligonais são
congruentes, quando a razão de semelhança for igual a um. Caso haja costureiras
entre os estudantes, pode ser interessante pedir que ela explique para o grupo classe
como faz para cortar peças de roupas de manequins diferentes, a partir de um mesmo
molde. O estudante deve compreender que duas figuras são congruentes se elas
preservam a mesma medida dos lados e ângulos. Quando dividimos as medidas
dos lados correspondentes de duas ou mais figuras e o resultado obtido é 1, temos
figuras congruentes. Quando obtemos resultados diferentes de 1, mas as razões são
constantes temos polígonos semelhantes, desde que os ângulos sejam mantidos.
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4.2.2 FASES 3 e 4
Orientações para o ensino (continuação)
Para que o estudante visualize isso, o professor pode usar uma figura projetada pelo
datashow ou retroprojetor; afastando ou aproximando o equipamento da parede
(sempre seguindo a mesma linha), o estudante poderá perceber que os ângulos da
figura permanecem com as mesmas medidas, mas que seus lados ficam ampliados
ou reduzidos de uma mesma razão. É importante que o estudo de semelhança
F3
e congruência seja proposto de modo articulado ao trabalho com construções
geométricas.
Avaliação das aprendizagens
• Perceber que duas figuras são congruentes quando a razão de semelhança entre elas
é igual a 1.
• Reconhecer polígonos semelhantes.
Expectativas de aprendizagem
• Reconhecer as condições necessárias e suficientes para se obter triângulos
semelhantes.
• Resolver e elaborar problemas utilizando as propriedades da semelhança de figuras
planas (por exemplo, envolvendo escalas).
• Utilizar a semelhança de triângulos para estabelecer as relações métricas no triângulo
retângulo (inclusive o Teorema de Pitágoras) e aplicá-las para resolver e elaborar
problemas.
• Utilizar as propriedades da semelhança para obter ampliações ou reduções de figuras
planas (por exemplo, utilizando malhas).
Orientações para o ensino
Nesta etapa, os estudantes já possuem conhecimentos suficientes para compreender
a noção de semelhança de triângulos. Vale lembrar que, sempre que necessário, o
professor poderá fazer breves revisões de conteúdos anteriores. O papel quadriculado
continua sendo um ótimo recurso para se trabalhar com semelhança. O estudante pode,
F4
inicialmente, desenhar um triângulo qualquer na malha quadriculada para, em seguida,
construir triângulos maiores e menores que o triângulo inicial, mantendo-se os ângulos.
Na continuidade do trabalho, ele pode dividir as medidas dos lados correspondentes e,
com isso, poderá observar que este número se repete, ou seja, a razão é a mesma; os
triângulos são semelhantes. Por meio de diferentes atividades de ampliação e redução
de triângulos, o estudante pode notar algumas propriedades importantes, como, por
exemplo, que todos os triângulos equiláteros são semelhantes entre si. Após o estudo
com triângulos, ele pode trabalhar com figuras planas variadas e aplicar a mesma ideia
de semelhança. Na sequência, o estudante deve ser levado a concluir que duas figuras
poligonais são semelhantes se e somente se seus ângulos têm a mesma medida e seus
lados possuem medidas proporcionais. As relações métricas no triângulo retângulo
devem ser abordadas, a partir do estudo de semelhança. Por exemplo, o estudante
pode construir triângulos retângulos semelhantes e verificar relações métricas entre
seus lados. Na abordagem do teorema de Pitágoras, é importante retomar as práticas
profissionais dos estudantes.
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4.2.2 FASES 3 e 4
Orientações para o ensino (continuação)
Caso haja algum estudante que trabalhe na construção civil, ele pode explicar para os
colegas como faz para construir ângulos retos na marcação de uma obra, momento
em que constrói um triângulo retângulo pitagórico (de lados 3, 4 e 5) com cordas.
Trabalhando com a história do matemático Pitágoras, o estudante poderá compreender
que, a partir do triângulo retângulo cujos lados medem 3, 4 e 5, pode construir triângulos
semelhantes, respeitando a razão constante entre os lados.
Avaliação das aprendizagens
F4 • Reconhecer as condições necessárias e suficientes para se obter triângulos
semelhantes.
• Resolver e elaborar problemas utilizando as propriedades da semelhança de figuras
planas.
• Utilizar a semelhança de triângulos para estabelecer as relações métricas no triângulo
retângulo (inclusive o Teorema de Pitágoras) e aplicá-las para resolver e elaborar
problemas.
• Utilizar as propriedades da semelhança para obter ampliações ou reduções de figuras
planas.
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4.2.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Utilizar a semelhança de triângulos para estabelecer as relações métricas no triângulo
retângulo (inclusive o teorema de Pitágoras) para resolver e elaborar problemas.
Orientações para o ensino
Também aqui o conceito de semelhança de triângulos deve ser retomado, para o
estabelecimento das relações métricas em um triângulo retângulo. É importante
ressaltar que essas relações devem ser estabelecidas por meio do pensamento dedutivo,
e não somente serem apresentadas ao estudante para que ele memorize. Isso pode
ser evitado se não forem atribuídas representações rígidas para o registro simbólico
dessas relações. Por exemplo, é muito prejudicial levar o estudante a associar a2=b2+c2
à expressão do teorema de Pitágoras. No caso desse teorema, é importante que seja
estabelecida a sua recíproca, ou seja, se os lados de um triângulo retângulo obedecem
M1 a essa relação, então esse triângulo será retângulo. A compreensão da terna pitagórica
(triângulos cujos lados derivam de 3, 4 e 5) permitirá resolver rapidamente problemas
envolvendo o teorema de Pitágoras. O recurso a situações presentes no mundo do
trabalho do estudante de EJA pode contribuir bastante para a compreensão das relações
métricas no triângulo retângulo. É muito comum trabalhadores da construção civil
determinarem ângulos retos nos canteiros de obra, utilizando uma corda dividida em
segmentos de três, quatro e cinco partes (a terna pitagórica). Dessa forma, é importante
recuperar esse conhecimento e fazer com que esses estudantes compreendam em
que medida, usando esse recurso, eles sempre obtêm um ângulo reto (recíproca do
teorema de Pitágoras). Também é interessante recorrer à história da matemática para
dar sentido a essas relações. Pode-se fazer uma reflexão, por exemplo, sobre como os
egípcios construíam pirâmides de base quadrada sem que tivessem os instrumentos
atuais. Como eles determinavam a medida da altura das pirâmides?
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4.2.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Avaliação das aprendizagens
M1 • Construir modelos de sólidos a partir de planificações.
• Desenhar figuras obtidas por simetria de translação, rotação e reflexão.

4.3 CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS
4.3.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Construir modelos de sólidos a partir de planificações.
• Desenhar figuras obtidas por simetria de translação, rotação e reflexão.
Orientações para o ensino
Nesta fase, a régua (graduada ou não) assume papel importante no desenho de figuras
poligonais. Alguns estudantes provavelmente já utilizam instrumentos de desenho em
suas práticas profissionais, e o professor pode solicitar que eles explicitem para os
colegas que instrumentos utilizam e como o fazem. Atividades de comunicação, em
que um estudante deve redigir um texto (descrevendo uma figura, por exemplo) para
que outro estudante possa realizar o mesmo desenho, é uma proposta interessante
e que ajuda no trabalho de reconhecimento das propriedades das figuras planas. A
F2 associação entre a representação de uma figura espacial e a sua planificação pode
ser mais bem compreendida por meio de atividades em que o estudante seja levado
a construir modelos de sólidos a partir de suas planificações. Nessa fase, é importante
que o estudante reconheça que o cubo pode ter planificações diferentes. Ao desenhar
figuras por simetria de translação, rotação e reflexão, é muito importante que o
estudante compreenda as propriedades envolvidas nessas transformações. Alguns
estudantes intuitivamente possuem estes conceitos, tais como aqueles que trabalham
com marcenaria; eles poderão auxiliar os colegas nas construções. O professor pode
trabalhar com papel quadriculado e utilizar softwares livres de geometria dinâmica.
Avaliação das aprendizagens
• Construir modelos de sólidos a partir de planificações.
• Desenhar figuras obtidas por simetria de translação, rotação e reflexão.
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4.3.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Construir, utilizando instrumentos de desenho (ou softwares), retas paralelas, retas
perpendiculares e ângulos notáveis (por exemplo: 90°, 60°, 45°, 30°).
Orientações para o ensino
É bem provável que jovens e adultos trabalhadores façam uso de alguns instrumentos
de desenho em seu dia a dia. Pedreiros, marceneiros, costureiras e outros profissionais
constroem frequentemente retas paralelas, perpendiculares e ângulos, em seus
trabalhos. Por isso, é importante que o professor recupere as estratégias utilizadas por
esses estudantes em sua vida profissional e as coloque em discussão para o grupo
F2 classe. Nesse momento, será possível levar o estudante a compreender as propriedades
dessas figuras geométricas. Os ângulos de 90°, 60°, 45°, 30° são facilmente construídos
com o auxílio dos esquadros. O professor deve buscar outros recursos, como dividir um
ângulo de 90° em dois de 45°, como, por exemplo, por meio da bissetriz ou dobrando o
papel. Para facilitar o entendimento, pode-se usar um software de geometria dinâmica
ou dobraduras. O trabalho com construções geométricas deve ser proposto de modo
articulado com o as práticas sociais e culturais do estudante. A articulação com Artes
Plásticas é sempre estimulante.
Avaliação das aprendizagens
• Construir, utilizando instrumentos de desenho, retas paralelas, retas perpendiculares e
ângulos notáveis (por exemplo: 90°, 60°, 45°, 30°).
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4.4 LOCALIZAÇÃO NO ESPAÇO
4.4.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Descrever caminhos recorrendo a termos, tais como paralelos, transversais,
perpendiculares, direita, esquerda.
• Identificar e descrever a localização e a movimentação de objetos no espaço,
identificando mudanças de direções e considerando mais de um referencial.
Orientações para o ensino
Os estudantes já trazem consigo alguns termos que utilizam com alguma frequência,
tais como ruas paralelas e transversais, virar à direita ou à esquerda. Se pedirmos ajuda
de como podemos fazer para chegar ao centro da cidade, logo teremos várias opções
F1
e muitos desses termos serão bastante usados. Quando nos deslocamos de um lugar
a outro, passamos por várias ruas e nem nos damos conta de quantos conhecimentos
de Matemática utilizamos. Um bom modo de exercitar esses termos é pedir que
o estudante descreva o trajeto realizado de casa ou do trabalho para chegar até a
escola. Um bom software gratuito que pode ser utilizado para reforçar as ideias de
deslocamento e mudanças de direções é o LOGO. É importante, nesta fase, trabalhar
bem os referenciais, pois o que é direita para um pode ser esquerda para o outro.
Avaliação das aprendizagens
• Identificar e descrever a localização e a movimentação de objetos no espaço,
identificando mudanças de direções e considerando mais de um referencial.
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4.4.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Localizar pontos ou objetos, usando pares ordenados de números e/ou letras, em
desenhos representados em malhas quadriculadas.
• Descrever e construir deslocamentos que utilizem medidas de ângulos.
Orientações para o ensino
Inicialmente, podemos trabalhar localizações de pontos ou objetos, de forma lúdica,
com auxílio de jogos, como, por exemplo, o jogo de Batalha Naval. Este jogo pode
ser construído pelo estudante com o auxílio de malhas quadriculadas. Podemos,
também, pedir para que ele localize uma determinada rua em um guia de ruas (por
exemplo, aqueles presentes nas páginas amarelas). Inicialmente fala-se o nome da
F2
rua, mas sem indicar as coordenadas. Depois de muito procurar, o professor discute
sobre como o estudante pode encontrar, com mais facilidade, a rua desejada, por meio
das coordenadas. Para deslocamentos, pode-se trabalhar com dinâmicas em que os
estudantes escolhem dois colegas que serão vendados e girados. Depois, os demais
vão dando as coordenadas de como eles devem se deslocar pela sala para chegar,
seguindo o caminho mais curto, em um ponto pré-determinado. Alguns termos deverão
ser utilizados, tais como, um quarto de volta, girar 90° para direita ou esquerda. Ganha
quem conseguir entender os comandos e chegar primeiro ao lugar determinado.
Avaliação das aprendizagens
• Localizar pontos ou objetos, usando pares ordenados de números e/ou letras.
• Descrever e construir deslocamentos que utilizem medidas de ângulos.
4.4.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Associar pares ordenados a pontos no plano cartesiano.
Orientações para o ensino
O uso da malha quadriculada é um bom meio para o entendimento de pontos no
plano cartesiano bem como para retomar exemplos de localização trabalhados em
fases anteriores. Neste trabalho, é importante levar o estudante a perceber as ideias de
pontos de referência e deslocamentos. Ele precisa ter clareza de que a posição de um
objeto no plano está associada a duas referências, e o trabalho com mapas, malhas
e croquis pode contribuir bastante nesse sentido. O jogo "Batalha Naval" pode ser um
ótimo recurso didático, e contribuir, de forma lúdica, para a sistematização dessas
F3 ideias. O papel quadriculado pode ser usado para favorecer o trabalho com os eixos
(vertical e horizontal), com a criação da escala e com localização de pontos, tendo
estes eixos como referência. Neste momento, o estudante pode ser levado a lidar com
a representação de pontos como um par ordenado (é importante que o professor
coloque em discussão por que “par”? Por que “ordenado?”), conhecendo os termos
"abscissa" e "ordenada". O dicionário pode ser sugerido para a compreensão desses
termos. Mapas podem ser utilizados para que o estudante busque a localização de um
lugar. O trabalho com localização do espaço deve, sempre que possível, ser proposto
articulado com o estudo de mapas (Geografia) ou com o uso do GPS.
Avaliação das aprendizagens
• Associar pares ordenados a pontos no plano cartesiano.
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4.5 PROPRIEDADES DAS FIGURAS GEOMÉTRICAS
4.5.1 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Classificar polígonos como regulares e não regulares.
• Compreender as propriedades dos quadriláteros e utilizá-las para classificá-los.
• Determinar, sem uso de fórmula, o número de diagonais de um polígono.
• Perceber a relação entre ângulos internos e externos de polígonos.
• Reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados.
• Reconhecer ângulos complementares, suplementares e opostos pelo vértice.
• Reconhecer que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180° e utilizar
esse conhecimento para resolver e elaborar problemas.
• Reconhecer, em situações de ampliação e redução de figuras planas, a conservação
dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes.
• Utilizar a Lei Angular de Tales para determinar a soma das medidas dos ângulos
internos de polígonos
Orientações para o ensino
É importante que o estudo de propriedades geométricas parta dos conhecimentos
que o estudante traz, tanto de suas aprendizagens anteriores como de suas vivências
sociais e culturais. O trabalho com os polígonos pode partir do estudo de figuras
planas regulares e não regulares; mosaicos, quadros geométricos, faixas decorativas,
ladrilhamentos são exemplos úteis para a observação de figuras, em que o estudante,
com suas próprias palavras, discuta aspectos iguais e diferentes entre elas. Com isso,
o estudante pode chegar à conclusão de que existe uma regularidade em algumas
F3 figuras, tais como, a mesma medida de lados e ângulos. A partir daí, o professor
pode formalizar o conceito de polígonos regulares. O estudante deve perceber que
existem características comuns e diferentes entre os quadriláteros, e que eles recebem
o nome de paralelogramo, retângulo, quadrado, losango e trapézio. Propostas
que envolvam a construção de triângulos (por exemplo, com canudos e linha ou
com palitos de sorvete e tachinha) também contribuem para a compreensão de
propriedades importantes, como, por exemplo, a rigidez do triângulo. Por meio de
construções com estes materiais, o estudante poderá perceber que esta propriedade
só é verificada nos triângulos. Nesse momento, é importante articular com as
práticas sociais dos estudantes, por exemplo, chamando a atenção para o fato de se
colocar uma trave diagonal em portões de madeira, formando dois triângulos, para
que o portão não se deforme. Os canudos também podem ser utilizados para que
o estudante perceba a condição de existência de um triângulo. Empiricamente ele
pode perceber, por exemplo, que só é possível formar um triângulo se a soma das
medidas dos “canudos menores” for maior que a medida do “canudo maior”. As figuras
planas devem ser apresentadas ao estudante, em diferentes posições e não apenas
naquela em que um dos lados esteja na posição horizontal em relação à margem do
papel. O trabalho com sólidos também é importante para que o estudante quantifique
os vértices, as faces e as arestas e estabeleça a relação entre esses elementos. Na
sequência, o professor pode sugerir que ele represente outros polígonos e desenhe
suas diagonais. Com isso, ele poderá ser levado a perceber que polígonos convexos
com o mesmo número de lados possuem sempre um mesmo número de diagonais.
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4.5.1 FASES 3 e 4
Orientações para o ensino (continuação)
A representação dessas quantidades, em uma tabela, por exemplo, auxilia o estudante
a perceber regularidades em relação a este aspecto. Após isso, o professor poderá
retomar o estudo dos ângulos dos triângulos, conduzindo o estudante a perceber
empiricamente a lei angular de Tales. Uma sugestão interessante é solicitar que ele
desenhe um triângulo qualquer; em seguida, com o auxílio de uma tesoura, sugerir que
ele recorte os ângulos e cole-os, juntando seus vértices sobre um ponto. Facilmente,
ele perceberá que a soma das medidas dos ângulos equivale a 180°. É importante
chamar a atenção do estudante para este fato, que é uma característica comum a todos
os triângulos, qualquer que seja ele. A partir do estabelecimento deste fato, verificado
de modo empírico pelo próprio estudante, o professor poderá propor problemas e
desafios que envolvam esta relação. O estudante também poderá usar esta relação para
estabelecer a soma das medidas dos ângulos internos de outros polígonos, dividindoos em vários triângulos. Na continuidade, o estudo envolvendo relações entre ângulos
de polígonos poderá ser estendido, no sentido de levar o estudante a perceber relações
entre o ângulo interno e o ângulo externo dessas figuras. Prosseguindo o trabalho, o
estudante deverá perceber relações entre os ângulos de duas retas concorrentes (ângulos
opostos pelo vértice, suplementares ou complementares). Por meio da comparação de
polígonos, pode-se chegar a uma conclusão sobre o número de diagonais que eles
possuem, sem a necessidade do uso de fórmulas (com o auxilio de tabelas, buscando
regularidades). A relação entre os ângulos internos e externos é de fácil visualização
pelo estudante, quando apresentada na forma de ângulos suplementares, isso é, que
F3
formam um ângulo de 180°. Após utilizar a lei angular de Tales para a soma dos ângulos
internos de um triângulo, podemos fazer o mesmo para outros polígonos. Podemos
recortar os ângulos internos de um polígono convexo qualquer e colocá-los juntos,
para se chegar à conclusão de que se a soma das medidas dos ângulos internos de um
triângulo mede 180°, a de um quadrilátero mede 360°, a de um pentágono mede 540°
e assim sucessivamente. Com isso, o estudante irá perceber que aumentamos a soma
dos ângulos internos de 180° quando adicionamos um lado ao polígono, o que leva à
possibilidade de formar mais um triângulo. Trabalhando figuras poligonais desenhadas
em um papel quadriculado, o professor pode pedir ao estudante que amplie e reduza
as figuras como queira; depois pode-se analisar em grupo o que aconteceu com as
figuras. Algumas figuras ficarão deformadas o que caracteriza que a proporcionalidade
em todos os lados não foi considerada. Com isso, o estudante pode concluir que para
as figuras manterem as propriedades de semelhança, devem-se preservar os ângulos e
utilizar segmentos proporcionais.
Avaliação das aprendizagens
• Classificar polígonos como regulares e não regulares.
• Compreender as propriedades dos quadriláteros e utilizá-las para classificá-los.
• Determinar, sem uso de fórmula, o número de diagonais de um polígono.
• Reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados.
• Reconhecer ângulos complementares, suplementares e opostos pelo vértice.
• Reconhecer que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180° e utilizar
esse conhecimento para resolver problemas.
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4.5.1 FASES 3 e 4
Avaliação das aprendizagens (continuação)
• Reconhecer, em situações de ampliação e redução de figuras planas, a conservação
F3 dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes.
• Utilizar a Lei Angular de Tales para determinar a soma das medidas dos ângulos
internos de polígonos
Expectativas de aprendizagem
• Compreender as relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por
uma transversal.
• Compreender, sem uso de fórmula, a relação entre o número de lados de um polígono
e a soma dos seus ângulos internos.
• Diferenciar círculo e circunferência e reconhecer seus elementos e as relações entre
esses elementos.
• Reconhecer as relações entre as medidas dos ângulos formados pela interseção de
duas retas.
• Reconhecer que todo polígono regular é inscritível em uma circunferência.
• Reconhecer as razões trigonométricas (seno, cosseno e tangente) no triângulo
retângulo e utilizá-las para resolver e elaborar problemas.
Orientações para o ensino
Nesta etapa, o professor deve retomar os conteúdos trabalhados em fases anteriores.
Após uma revisão das propriedades de ângulos opostos pelo vértice e de ângulos
complementares e suplementares, é possível ampliar para as relações entre os ângulos
formados quando uma reta corta um feixe de retas paralelas. Nesta fase, o professor
deve retomar o trabalho com representação de figuras, sistematizando as propriedades
da semelhança e levando o estudante a realizar ampliações e reduções de figuras
planas. As razões trigonométricas no triângulo retângulo (seno, cosseno e tangente)
F4 aparecem nessa fase. Uma atividade interessante é sugerir que o estudante construa
alguns triângulos semelhantes a um dado triângulo retângulo e que estabeleça relações
de proporcionalidade entre as medidas de seus lados, expressando suas conclusões.
Posteriormente, podem ser retomadas as ideias que o estudante tem sobre círculo e
circunferência, conduzindo-o a diferenciar estas figuras e a estabelecer relações entre
elas. O estudo dos ângulos central e inscrito e suas relações podem ser propostos na
continuidade. Propostas envolvendo construções (com régua e compasso) ajudam na
percepção de propriedades. Desenhar polígonos inscritos na circunferência também
constitui uma atividade interessante. É importante, aqui, que o estudante perceba
relações entre o ângulo do polígono inscrito com o ângulo central.
Avaliação das aprendizagens
• Compreender as relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por
uma transversal.
• Compreender, sem uso de fórmula, a relação entre o número de lados de um polígono
e a soma dos seus ângulos internos.
• Diferenciar círculo e circunferência e reconhecer seus elementos e as relações entre
esses elementos.
• Reconhecer as relações entre as medidas dos ângulos formados pela interseção de
duas retas.
• Reconhecer as razões trigonométricas (seno, cosseno e tangente) no triângulo
retângulo e utilizá-las para resolver problemas.
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4.5.2 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Determinar a medida de ângulos de polígonos regulares inscritos na circunferência.
• Compreender e aplicar o teorema de Tales na resolução de problemas.
• Reconhecer as razões trigonométricas (seno, cosseno e tangente) no triângulo
retângulo e utilizá-las para resolver e elaborar problemas.
• Reconhecer, classificar e identificar propriedades dos poliedros (prismas, pirâmides,
tronco de pirâmide, poliedros regulares, poliedros de Platão e relação de Euler).
• Reconhecer, classificar e identificar propriedades dos corpos redondos (cilindro,
cone, tronco de cone e esfera).
Orientações para o ensino
Nesta etapa de escolarização, o estudante já domina plenamente as propriedades
dos triângulos. Dessa forma, deve-se partir dessas propriedades para estabelecer as
medidas dos ângulos internos e externos de polígonos regulares inscritos. A partir
da decomposição do polígono em triângulos isósceles, o estudante perceberá que
o ângulo do vértice desses triângulos é obtido pela divisão de 360° pelo número de
ângulos do polígono, ou seja, o ângulo central. A partir daí, poderá perceber que a
medida do ângulo interno do polígono corresponde ao suplemento do ângulo central,
e que a medida do ângulo externo é a mesma do ângulo central. É importante ressaltar
que o objetivo não é o estabelecimento de fórmulas, mas que o estudante se aproprie
das relações envolvidas. O uso de softwares de geometria dinâmica, como o software
livre GeoGebra, por exemplo, pode contribuir bastante para essa compreensão. O
trabalho pode ser iniciado pela exploração do quadrado, do triângulo e do hexágono
M1
(aqui é importante chegar à relação entre o lado do hexágono e o raio da circunferência).
Posteriormente, o trabalho com os ângulos deve ser estendido a outros polígonos
regulares inscritos. O conceito de semelhança deve ser o ponto de partida para o
trabalho com o teorema de Tales e para o estabelecimento das razões trigonométricas
no triângulo retângulo. Também aqui, a utilização de softwares de geometria dinâmica
pode contribuir bastante, na medida em que o estudante poderá manipular os elementos
geométricos e, a partir da observação das medidas representadas, chegar às relações
desejadas. O trabalho com poliedros e corpos redondos deve ser estreitamente ligado
às planificações. Ao montar e desmontar as construções geométricas é importante
que o estudante estabeleça as relações entre seus elementos constitutivos. Por
exemplo, observar que em uma pirâmide de base pentagonal, obtemos cinco vértices
na base mais um no "topo" da pirâmide, totalizando seis vértices. Já, no caso do prisma
de base pentagonal, obtemos cinco vértices em cada uma das bases, totalizando dez
vértices. É importante que o estudante construa a ideia de poliedro regular. Entretanto,
a relação de Euler deve surgir no trabalho didático como um aspecto interessante,
mas sem que haja a preocupação em decorar a relação tampouco explorá-la em
atividades de avaliação. No trabalho com polígonos regulares inscritos, é importante
relacionar as propriedades dos ângulos em logomarcas comerciais, símbolos etc.,
incluindo polígonos estrelados formados pela composição de polígonos regulares. O
trabalho com o teorema de Tales pode ser relacionado a atividades das práticas sociais
dos estudantes; por exemplo, na determinação das medidas da madeira necessária
para a construção de uma escada.
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4.5.2 MÓDULOS 1, 2 e 3
Orientações para o ensino (continuação)
Muitos objetos do cotidiano podem ser associados às figuras espaciais, tais como
luminárias, móbiles etc. Estabelecer relações entre os objetos do mundo real e
aqueles abstratos da geometria permite que o estudante perceba a presença dos
conhecimentos matemáticos em sua vida cotidiana. No trabalho com as razões
trigonométricas, o recurso ao teodolito, instrumento bastante utilizado na construção
civil, pode ajudar bastante na construção do conceito. Pode-se, inclusive, construir
uma simplificação do teodolito, utilizando um transferidor, e solicitar que o estudante
utilize esse instrumento para determinar, por exemplo, a medida de alturas inacessíveis.
M1
Avaliação das aprendizagens
• Determinar a medida de ângulos de polígonos regulares inscritos na circunferência.
• Aplicar o teorema de Tales na resolução de problemas.
• Resolver problemas, envolvendo as razões trigonométricas (seno, cosseno e
tangente) no triângulo retângulo.
• Reconhecer, classificar e identificar propriedades dos poliedros (prismas, pirâmides,
tronco de pirâmide, poliedros regulares e poliedros de Platão).
• Reconhecer, classificar e identificar propriedades dos corpos redondos (cilindro,
cone, tronco de cone e esfera).
Expectativas de aprendizagem
• Compreender e aplicar o teorema de Tales para resolver e elaborar problemas.
Orientações para o ensino
Retomar as ideias trabalhadas no módulo anterior sobre o teorema de Tales, relembrando
que a noção de semelhança, deve ser o ponto de partida para aprofundar o conceito.
Nesse módulo, o estudante já será capaz de utilizar representações simbólicas, para
expressar as propriedades envolvidas no teorema. Também pode ser evidenciada,
M2
nessa fase, a possibilidade de termos uma configuração em que apareçam segmentos
incomensuráveis (uma das transversais perpendicular ao feixe de paralelas e outra
formando um ângulo de 45° com as retas do feixe). Também aqui, práticas cotidianas
do estudante devem ser articuladas com o conceito trabalhado. Por exemplo, no
cálculo das dimensões de uma escada de madeira.
Avaliação das aprendizagens
• Resolver problemas envolvendo o teorema de Tales.
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4.6 GEOMETRIA ANALÍTICA
4.6.1 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Associar pontos representados no plano cartesiano às suas coordenadas.
M1 • Reconhecer o sentido geométrico dos coeficientes da equação de uma reta.
• Associar os coeficientes de retas (paralelas, perpendiculares e oblíquas) às suas
representações geométricas e vice-versa.
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4.6.1 MÓDULOS 1, 2 e 3
Orientações para o ensino (continuação)
O trabalho com o plano cartesiano, iniciado anteriormente, deve ser aprofundado nessa
etapa. Pode-se iniciar, retomando o uso do jogo de batalha naval e a localização de
cidades, no mapa, por meio de suas coordenadas geográficas. Em seguida, o estudante
deve ser levado a associar pontos do plano cartesiano às suas coordenadas e vice-versa.
Após isso, é importante que ele represente alguns polígonos no plano cartesiano, por
meio das coordenadas de seus vértices, articulando, nesse momento, com algumas
propriedades desses polígonos. A partir desse trabalho, pode-se representar retas
no plano, fazendo articulação com o bloco de álgebra e funções. Por meio dessa
representação, o estudante verifica que a ordenada do ponto de interseção da reta com
o eixo vertical corresponde ao coeficiente do termo independente da equação da reta,
o coeficiente linear. É fundamental o recurso às razões trigonométricas no triângulo
retângulo, para que o estudante compreenda a ideia de que, em qualquer ponto da
reta, é possível determinar a tangente do ângulo que essa reta faz com a horizontal
e, consequentemente, estabelecer esse valor como o coeficiente angular dessa reta.
Em estreita articulação com o trabalho algébrico, o estudante deverá ser levado a
M1
reconhecer esse valor na equação da reta. A partir dessa compreensão, ele deverá
perceber como a posição da reta no plano cartesiano varia em função da variação
de seus coeficientes. Usando um software livre, como o Winplot ou o GeoGebra,
por exemplo, o estudante poderá perceber que um coeficiente angular negativo está
associado a uma reta decrescente. O uso do software permitirá, também, que ele
reconheça que, em retas paralelas, o coeficiente angular permanece constante e, da
mesma forma, a relação entre os coeficientes angulares de duas retas perpendiculares.
O trabalho com a geometria analítica deve ser realizado em completa articulação com
o bloco de álgebra e funções. É importante reconhecer que o estudo da geometria
analítica se caracteriza por uma dupla dimensão, figuras geométricas vistas sob o olhar
da álgebra, e equações algébricas vistas sob o olhar da geometria.
Avaliação das aprendizagens
• Associar pontos representados no plano cartesiano às suas coordenadas.
• Reconhecer o sentido geométrico dos coeficientes da equação de uma reta.
• Associar os coeficientes de retas (paralelas, perpendiculares e oblíquas) às suas
representações geométricas e vice-versa.
Expectativas de aprendizagem
• Classificar figuras poligonais representadas no plano cartesiano, por meio das
coordenadas de seus vértices.
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo a distância entre dois pontos do plano
M2 cartesiano.
• Associar uma reta representada no plano cartesiano à sua representação algébrica.
• Reconhecer o sentido geométrico dos coeficientes da equação de uma reta.
• Associar os coeficientes de retas (paralelas, perpendiculares e oblíquas) às suas
representações geométricas e vice-versa.
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4.6.1 MÓDULOS 1, 2 e 3
Orientações para o ensino
Neste módulo, podem ser propostas situações em que o estudante represente alguns
polígonos no plano cartesiano, por meio das coordenadas de seus vértices e, também,
reconheça algumas características desses polígonos pela análise dessas coordenadas.
Posteriormente, esse trabalho deve ser articulado com a ideia de distância entre dois
pontos no plano cartesiano. Por exemplo, pode-se propor que o estudante determine
a medida do perímetro de um polígono sendo dadas as coordenadas cartesianas de
seus vértices. É importante ressaltar que, nesse momento, o cálculo da distância entre
dois pontos deve ser feito tão somente utilizando as relações métricas no triângulo
retângulo; a fórmula somente será estabelecida no módulo seguinte. Pela importância
de fazer com que o estudante coordene diferentes registros de representação, devemse retomar atividades em que ele represente, no plano cartesiano, a reta associada
M2
a uma dada equação, e vice-versa. Nesse momento, o professor deve retomar as
relações entre os coeficientes da reta e a posição de sua representação gráfica no
plano. Esse trabalho pode ser mais bem realizado com a utilização de softwares, tais
como GeoGebra e Winplot, que são livres e oferecem versões em português.
Avaliação das aprendizagens
• Classificar figuras poligonais representadas no plano cartesiano, por meio das
coordenadas de seus vértices.
• Resolver problemas, envolvendo a distância entre dois pontos do plano cartesiano.
• Associar uma reta representada no plano cartesiano a sua representação algébrica.
• Reconhecer o sentido geométrico dos coeficientes da equação de uma reta.
• Associar os coeficientes de retas (paralelas, perpendiculares e oblíquas) às suas
representações geométricas e vice-versa.
Expectativas de aprendizagem
• Classificar figuras poligonais representadas no plano cartesiano, por meio das
coordenadas de seus vértices.
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo a distância entre dois pontos do plano
cartesiano.
• Associar uma reta representada no plano cartesiano à sua representação algébrica.
• Associar os coeficientes de retas (paralelas, perpendiculares e oblíquas) às suas
representações geométricas e vice-versa.
• Associar a equação de uma circunferência à sua representação no plano cartesiano.
Orientações para o ensino
M3 Neste módulo, o trabalho com retas no plano cartesiano e suas representações
algébricas é retomado. Acrescenta-se a apresentação da circunferência, tanto em
sua representação no plano como em sua equação. É importante que a equação da
circunferência não seja apresentada como algo pronto e definitivo, mas construída, a
partir de sua representação no plano cartesiano. O estudante deve perceber como os
coeficientes da equação da circunferência se alteram quando ela se desloca no plano
cartesiano. Esse trabalho pode ser melhor realizado com a utilização de softwares,
tais como GeoGebra e Winplot, que são livres e oferecem versões em português. No
trabalho com a geometria analítica, deve-se buscar a retomada do trabalho algébrico.
No caso do estudo da circunferência, esse é um bom momento para retomar os casos
de fatoração e desenvolvimento de expressões algébricas.
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4.6.1 MÓDULOS 1, 2 e 3
Avaliação das aprendizagens
• Classificar figuras poligonais representadas no plano cartesiano, por meio das
coordenadas de seus vértices.
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo a distância entre dois pontos do plano
M3 cartesiano.
• Associar uma reta representada no plano cartesiano à sua representação algébrica.
• Associar os coeficientes de retas (paralelas, perpendiculares e oblíquas) às suas
representações geométricas e vice-versa.
• Associar a equação de uma circunferência à sua representação no plano cartesiano.
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5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
5.1 COLETA E ORGANIZAÇÃO DE DADOS
5.1.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Formular questões sobre aspectos sociais que gerem pesquisas e observações para
coletar dados (quantitativos e/ou qualitativos).
• Identificar etapas de um plano para coleta e registro de dados.
• Coletar e classificar dados, identificando diferentes categorias.
• Decidir sobre estratégias para comunicação de dados coletados.
Orientações para o ensino
No caso de estudantes de EJA, é importante que eles realizem pesquisas sobre aspectos
sociais a que estejam direta e indiretamente ligados, como, por exemplo, o número
de escolas e hospitais presentes na sua cidade, a regularidade da coleta de lixo em
seu bairro, quantas casas possuem luz, água e saneamento básico na cidade, entre
outros. O professor deve acompanhar junto com o estudante as etapas da pesquisa. O
primeiro passo é escolher o tema e formular as questões a serem pesquisadas. Junto
F1 com o estudante, o professor deve questionar qual é o melhor modo de levantar
informações e coletar os dados (se por meio de pesquisa na internet, elaboração de um
questionário, entrevistas). A escolha da estratégia para organização dos dados coletados
utilizando tabelas e gráficos também deve ser objeto de debate entre o professor e o
estudante. Outro momento importante é a análise dos resultados da pesquisa, com a
efetiva interpretação dos dados coletados, e o professor pode propor que o estudante
estabeleça relações entre os dados analisados. Após estas etapas, ele deverá identificar
o melhor modo de apresentar os resultados da pesquisa, se por meio de gráficos,
tabelas, listas ou textos. O trabalho de pesquisa pode ser articulado a outras disciplinas
como Geografia ou Ciências.
Avaliação das aprendizagens
• Identificar etapas de um plano para coleta e registro de dados.
• Classificar dados, identificando diferentes categorias.
• Verificar a pertinência de estratégias para comunicação de dados coletados.
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5.1.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Elaborar questões e coletar dados, por meio de observações, medições e experimentos,
bem como identificar a forma apropriada de organizar e apresentar os dados (escolha
e construção adequada de tabelas e gráficos).
• Compreender intuitivamente as ideias de população e amostra.
• Coletar dados de um evento, durante um período de tempo (horas, dias, semanas,
meses ou anos) e apresentá-los em tabelas e gráfico de linha.
Orientações para o ensino
Nesta fase, os estudantes já tiveram contato com algumas pesquisas: as prontas e
divulgadas nos meios de comunicação (jornais, revistas, internet) e as realizadas por eles
próprios. Vale lembrar que retomar as discussões sobre as fases de execução de uma
pesquisa é importante para a compreensão dos conteúdos abordados. Nesta etapa, de
escolarização, após a escolha do tema, o estudante poderá coletar as informações para
a pesquisa por meio de observações, medições e experimentos, que forneçam dados
durante certo período de tempo. Por exemplo, ele pode anotar diariamente o tempo
gasto no almoço. O modo de apresentar os resultados também deve ser discutido
F2
com os estudantes, isso é, qual o gráfico ou tabela é mais apropriado para representar
os dados obtidos na pesquisa? Caso se deseje trabalhar em grupos, eles precisarão
definir se todos os estudantes da escola serão entrevistados ou se apenas um grupo
significativo de cada sala. Este é um modo de se iniciar a discussão sobre população
e amostra. O estudante deve perceber que, se entrevistar todos os integrantes da
escola (população), poderão ter alguns problemas, tais como o tempo enorme que
demandaria esta pesquisa ou o não comparecimento de todos os estudantes no dia
marcado. Ao contrário, se ele entrevistar uma parcela significativa (amostra) de cada
classe ele poderá tirar conclusões a respeito dos dados levantados. Outro modo de
exemplificar o tema população e amostra é quando, em época de eleição, são feitas
pesquisas junto ao eleitorado para saber a intenção de votos de cada candidato. Cabe
ao professor determinar, junto com o estudante, o período de desenvolvimento de
cada etapa da pesquisa e/ou da pesquisa como um todo.
Avaliação das aprendizagens
• Compreender intuitivamente as ideias de população e amostra.
• Coletar dados de um evento durante um período de tempo.

PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

5.1.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Compreender intuitivamente a noção de variável.
• Classificar as variáveis em quantitativas e qualitativas, a partir das características dos
dados.
• Desenvolver estratégias para selecionar uma amostra.
Orientações para o ensino
Para introduzir a noção intuitiva de variável, uma proposta interessante, neste
momento, é propor ao estudante que, junto com alguns colegas, elabore algumas
perguntas para a realização de uma pesquisa para conhecer a opinião das pessoas
sobre um determinado tema (a ser escolhido pelo grupo de estudantes). O pequeno
questionário, além das perguntas de interesse principal, poderá incluir perguntas sobre
características pessoais, tais como sexo, idade, escolaridade etc. Após a aplicação
do questionário e tabulação dos dados obtidos, o estudante deverá perceber que há
variação nas respostas. A ideia é de que ele perceba que as respostas geram variáveis,
percebendo, ainda, as categorias assumidas por cada variável. Por exemplo, a variável
sexo assume apenas duas categorias – feminino ou masculino. Em relação à variável
idade, a quantidade de categorias dependerá da precisão com que se deseja medir
esta variável. Isso é, ela pode assumir os valores 35, 36, 37, mas também, pode assumir
os valores entre 20 e 25 anos, ou entre 30 e 40 anos, dependendo, como dissemos
F3
anteriormente, da precisão da medida. É importante levar o estudante a perceber que
uma variável pode ser qualitativa (sexo, cor declarada, formação etc.) ou quantitativa
(quantidade de livros lidos em um ano, idade, salário, altura etc.). As ideias de população
e amostra devem ser retomadas, a partir de situações que permitam que o estudante
elabore sentido para elas. O estudante deve compreender que a população é
formada por todos os elementos possíveis de serem investigados, e a amostra como
uma parte representativa dessa população. Por exemplo, o professor pode propor
uma investigação sobre a preferência de times de futebol dos estudantes da escola.
Supondo que existam muitos estudantes na escola, seria necessário limitar o número
de indivíduos entrevistados (amostra). Ao mesmo tempo, é preciso cuidado na seleção
dos sujeitos a serem entrevistados; se forem entrevistados os estudantes que fazem
parte da torcida de determinado time, os resultados obtidos não refletirão a realidade.
A amostra deve representar a população que será estudada, podendo ser aleatória
ou intencional. A amostra intencional é aquela em que o investigador escolhe quais
as unidades da população estudada devem ser tomadas para observação. A amostra
aleatória simples é quando cada elemento da população estudada tem a mesma
chance de ser escolhido para compor a amostra (exemplo: por sorteio).
Avaliação das aprendizagens
• Classificar as variáveis em quantitativas e qualitativas.
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5.1.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Identificar diferentes tipos de amostras.
• Selecionar a amostra adequada para uma determinada pesquisa.
Orientações para o ensino
O trabalho com estatística deve sempre ser baseado em situações de pesquisa,
partindo-se de problematizações relacionadas ao contexto social do estudante. Por
exemplo, pode-se investigar qual o consumo de leite das famílias do bairro em que
ele reside. A partir do problema, o professor pode levar o estudante a compreender
que, para coletar as informações necessárias, é preciso determinar uma amostra de
M1 todas as famílias residentes no bairro. É importante discutir com o estudante sobre
que tipo de amostra seria mais adequada a essa coleta, determinando-se, também,
o tamanho da amostra. Questões provenientes de outras áreas de conhecimento ou
das práticas sociais dos estudantes devem servir de ponto de partida para o trabalho
com conceitos estatísticos. Por exemplo, as pesquisas de intenção de voto, bastante
frequentes no período eleitoral, podem ajudar a compreender a ideia de amostra e de
população.
Avaliação das aprendizagens
• Identificar diferentes tipos de amostras.
• Selecionar a amostra adequada para uma determinada pesquisa.
Expectativas de aprendizagem
• Realizar uma pesquisa, considerando todas as suas etapas (planejamento, seleção
de amostras, elaboração e aplicação de instrumentos de coleta, organização e
representação dos dados, interpretação, análise crítica e divulgação dos resultados).
Orientações para o ensino
Como citado para o Módulo 1, é realizando pesquisas com questões de sua realidade
que o estudante de EJA elabora sentido para os conceitos em estatística. Nesse módulo,
é importante retomar o trabalho, iniciado nas fases anteriores de escolarização, de
representação dos dados obtidos em determinada coleta, em determinada amostra.
Os resultados encontrados devem ser discutidos não só pelos estudantes da
turma, mas apresentados a toda escola e comunidade ao redor, se for o caso. Uma
M2 articulação com a Sociologia, em função do tema escolhido para a pesquisa (novos
arranjos familiares, uso de drogas, sexo na adolescência etc.), é perfeitamente viável e
enriquecerá a fase de análise crítica dos resultados. Situações e fatos do mundo social,
político e econômico do estudante de EJA permitem boa articulação com o trabalho
em estatística. O uso de revistas semanais ou de divulgação científica pode contribuir
bastante, na medida em que sempre apresentam dados associados às reportagens.
Avaliação das aprendizagens
• Elaborar uma questão de pesquisa.
• Selecionar uma amostra.
• Elaborar e aplicar instrumentos de coleta.
• Organizar e representar dados obtidos.
• Analisar resultados de uma pesquisa.
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5.1.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Realizar uma pesquisa, considerando todas as suas etapas (planejamento, seleção
de amostras, elaboração e aplicação de instrumentos de coleta, organização e
representação dos dados, interpretação, análise crítica e divulgação dos resultados).
Orientações para o ensino
Neste Módulo, deve ser retomado e consolidado o trabalho realizado nos dois
Módulos anteriores, sempre buscando levar o estudante a problematizar e a coletar os
dados necessários para responder à pergunta elaborada. Também aqui, é fundamental
articular os conceitos estatísticos com as práticas sociais do estudante. Por exemplo,
M3 articulando com o campo das grandezas, pode-se investigar o consumo de energia
elétrica na residência dos estudantes. Nesse momento, podem-se representar os
dados obtidos em tabelas com dados agrupados por faixas de consumo.
Avaliação das aprendizagens
• Elaborar uma questão de pesquisa.
• Selecionar uma amostra.
• Elaborar e aplicar instrumentos de coleta.
• Organizar e representar dados obtidos.
• Analisar resultados de uma pesquisa.
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5.2 REPRESENTAÇÃO DE DADOS
5.2.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Preencher tabelas para organização, classificação e de dados, utilizando contagens.
• Construir tabelas, gráficos de barras ou colunas (por exemplo: com apoio de objetos
físicos, representações pictóricas, papel quadriculado ou softwares).
• Identificar em gráficos uma categoria sendo dada uma frequência e identificar a
frequência sendo dada uma categoria.
• Comparar dois conjuntos de dados apresentados em tabelas e gráficos.
• Resolver e elaborar problema, a partir das informações de um gráfico.
• Converter representações de conjunto de dados apresentados em tabela para
representação gráfica e vice-versa.
Orientações para o ensino
F1
Interpretar e construir tabelas e gráficos são atividades importantes para que o estudante
de EJA compreenda a realidade em que vive. Coletar, classificar e organizar os dados
de uma pesquisa são etapas que devem estar na origem do trabalho de compreensão
e construção de uma tabela ou um gráfico (de barras ou colunas). Em sala de aula
o professor pode, por exemplo, trazer tabelas prontas para serem analisadas pelo
estudante e, também, motivá-lo a construir tabelas a partir de dados já oferecidos
pelo professor. A partir dessas tabelas, o professor pode propor a elaboração de
gráficos com esses dados, com o recurso a representações pictóricas ou com o uso
de papel quadriculado. Nesse momento o professor deve estar atento aos elementos
constitutivos de um gráfico, tais como o título, a escala e, particularmente, com a
separação das colunas, caso a variável não seja contínua (como o tempo, por exemplo).
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5.2.1 FASES 1 e 2
Orientações para o ensino (continuação)
No caso de estudantes trabalhadores, provavelmente alguns utilizam sistematicamente
planilhas eletrônicas, o que também pode ser explorado pelo professor, em sala de
aula. Também é importante, nessa fase de escolaridade, que o estudante consiga
realizar conversão de registros entre tabelas e gráficos. O professor pode, por exemplo,
fornecer um gráfico de colunas e pedir que o estudante elabore uma tabela para
representar aqueles dados.
F1 Avaliação das aprendizagens
• Construir tabelas, gráficos de barras ou colunas.
• Identificar, em gráficos, uma categoria, sendo dada uma frequência e identificar a
frequência, sendo dada uma categoria.
• Comparar dois conjuntos de dados apresentados em tabelas e gráficos.
• Resolver e elaborar problema, a partir das informações de um gráfico.
• Converter representações de conjunto de dados apresentados em tabela para
representação gráfica e vice-versa.
Expectativas de aprendizagem
• Resolver e elaborar problemas, a partir das informações de uma tabela ou de um
gráfico de colunas, de barras ou de linha.
• Coletar dados de um evento durante um período de tempo (horas, dias, semanas,
meses ou anos) e apresentá-los em tabelas e gráfico de linha.
• Descrever dados e elaborar representações apropriadas (listas, tabelas ou gráficos).
• Ler e interpretar diferentes tipos de gráfico (gráficos de colunas e barras, pictogramas,
cartogramas, gráficos de linha e de setores).
• Reconhecer os elementos de um gráfico de colunas, barras e linha (eixos, título, fonte
etc.).
• Analisar criticamente os dados apresentados em tabelas ou gráficos.
Orientações para o ensino
É importante que o professor retome o trabalho realizado na fase anterior. Revistas
F2 semanais e jornais oferecem diferentes tipos de gráficos, e podem ser um ótimo
recurso para a discussão em sala de aula. Nesta fase, é importante que o estudante
analise, de forma crítica, gráficos apresentados nessas mídias, que frequentemente são
elaborados de forma a levar o leitor a interpretar a informação como o desejado pelo
jornalista que fez a matéria. Nesse momento, é importante, também, discutir com o
estudante os elementos constitutivos de um gráfico. Por exemplo, a escala utilizada
representa corretamente os dados? O título do gráfico é adequado? Ele contém
informações sobre as variáveis em questão (o que se apresenta nos eixos do gráfico)? O
trabalho com a elaboração de gráficos de linha deve ser iniciado nessa fase. Para isso, é
importante que seja discutido em sala de aula que tipo de gráfico é mais adequado para
a situação a ser representada. Por exemplo, um gráfico de linhas é mais adequado para
representar tendências, como o consumo de água da casa do estudante, enquanto
o gráfico de barras é mais adequado para representar uma distribuição como, por
exemplo, o número estudantes presentes na sala de aula em cada dia de uma semana.
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5.2.1 FASES 1 e 2
Orientações para o ensino (continuação)
Neste trabalho, o estudante deve ser levado a compreender que, em um gráfico de
linha, a variável independente (eixo horizontal) deve representar quantidades contínuas,
como o tempo, por exemplo. Uma boa atividade seria representar, em um gráfico de
linha, a altura de uma planta, medida durante certo tempo.
Avaliação das aprendizagens
• Resolver problemas, a partir das informações de uma tabela ou de um gráfico de
F2
colunas, de barras ou de linha.
• Descrever dados e elaborar representações apropriadas (listas, tabelas ou gráficos).
• Ler e interpretar diferentes tipos de gráfico (gráficos de colunas e barras, pictogramas,
cartogramas, gráficos de linha e de setores).
• Reconhecer os elementos de um gráfico de colunas, barras e linha (eixos, escalas,
título, fonte etc.);
• Analisar criticamente os dados apresentados em tabelas ou gráficos.
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5.2.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Analisar criticamente os dados apresentados em tabelas ou gráficos.
• Construir tabelas e gráficos de diferentes tipos (barras, colunas, setores e gráficos de
linha), inclusive utilizando recursos tecnológicos.
• Identificar o tipo apropriado de gráfico para representar um determinado conjunto
de dados
• Reconhecer os elementos de um gráfico de colunas, barras e linha (eixos, escalas,
título, fonte etc.);
• Ler e interpretar dados estatísticos para fazer previsões, inferências e tomar decisões.
Orientações para o ensino
Retomando as propostas das fases anteriores com relação à representação de dados,
o professor pode solicitar ao estudante que selecione em jornais e/ou revistas matérias
que contenham gráficos ou tabelas. Com este material em mãos, pode solicitar ao
F3
estudante que, em duplas, leia a matéria e analise o gráfico (ou a tabela), escrevendo
uma pequena síntese a ser exposta a seus colegas. O professor pode enriquecer o
trabalho, propondo questionamentos ao estudante (ou à dupla), de modo que
todos tenham clareza sobre a exposição. Na análise de gráficos, é importante que
o estudante compreenda os elementos de um gráfico (eixo, título, fonte etc.) e os
tipos de gráficos mais utilizados (barra, coluna, linha, setor, pictórico, por exemplo).
Ele deve ainda perceber, de modo intuitivo, a escala de um gráfico. Nesse sentido,
é importante que ele perceba que o maior ponto a ser assinalado no eixo deve ser
maior que o maior valor da tabela. Todos os outros valores podem ser determinados,
a partir desse primeiro ponto assinalado. O uso de notícias divulgadas nas mídias
pode contribuir bastante, na medida em que sempre apresentam dados associados às
reportagens. Além disso, frequentemente utilizam gráficos com escalas inadequadas,
e o professor pode colocar em discussão a intencionalidade dessa representação.

parâmetros na sala de aula de MATEMÁTICA

54

5.2.2 FASES 3 e 4
Orientações para o ensino (continuação)
Ao escolher um gráfico para representar uma determinada situação estatística,
é fundamental ainda que o estudante seja levado a perceber qual representação é
mais adequada para o tipo de dados de que dispõe. O gráfico de linha evidencia uma
tendência (por exemplo: crescimento ou decrescimento) ao longo do tempo. Já o
gráfico de setor é usado quando a distribuição de frequências soma 100%. Este tipo
de gráfico seria adequado numa pesquisa sobre todos os impostos, que incidem sobre
as empresas de um país, por exemplo. O trabalho envolvendo análise e construção
de gráficos pode ser articulado com diversas situações do cotidiano do estudante.
F3 Pode, também, ser articulado com outras áreas do conhecimento (Geografia, História,
Ciências Naturais, Meio Ambiente, Sociologia, dentre outras). Situações envolvendo
crescimento populacional, aumento ou decrescimento de taxas de impostos, resultados
de pesquisas de opinião são alguns exemplos possíveis.
Avaliação das aprendizagens
• Analisar criticamente os dados apresentados em tabelas ou gráficos.
• Construir tabelas e gráficos de diferentes tipos, inclusive utilizando recursos tecnológicos.
• Identificar o tipo apropriado de gráfico para representar um determinado conjunto
de dados.
• Reconhecer os elementos de um gráfico de colunas, barras e linha.
Expectativas de aprendizagem
• Construir tabelas e gráficos de diferentes tipos (barras, colunas, setores, linha, pontos
e histograma), preferencialmente, utilizando recursos tecnológicos.
• Reconhecer os elementos de um gráfico de colunas, barras e linha (eixos, escalas,
título, fonte etc.);
• Analisar criticamente os dados apresentados em tabelas ou gráficos.
Orientações para o ensino
Nesta fase de escolarização, é importante que o professor retome os conceitos
trabalhados anteriormente, inclusive refazendo algumas das atividades apresentadas.
O professor pode solicitar que o estudante analise uma tabela e represente os dados
na forma de um gráfico. Ao final, ele deverá expor aos seus colegas o seu gráfico
F4
e os motivos da escolha daquele gráfico. O uso de recursos tecnológicos (planilha
eletrônica, por exemplo) pode ser um ótimo instrumento para a construção de tabelas
e gráficos. É altamente recomendável que o trabalho com representação de dados
seja articulado com o trabalho, envolvendo coleta e organização de dados, para
que o estudante possa vivenciar diferentes etapas de uma pesquisa. Recomenda-se,
ainda, que atividades que envolvam leitura e interpretação de dados estatísticos sejam
propostas, ao longo de todo o ano letivo.
• Construir tabelas e gráficos de diferentes tipos, preferencialmente, utilizando recursos
tecnológicos.
• Reconhecer os elementos de um gráfico de colunas, barras e linha.
• Analisar criticamente os dados apresentados em tabelas ou gráficos.
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5.2.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Construir tabelas e gráficos de diferentes tipos (barras, colunas, setores e gráficos de
linha, histograma), preferencialmente, utilizando recursos tecnológicos.
Orientações para o ensino
Neste momento, o professor pode retomar as diferentes maneiras de representar
um conjunto de dados, aproveitando, no caso de representações em gráficos, para
discutir o mais adequado para representar os dados e as características e elementos
que devem estar presentes, tais como o cuidado com a escala, títulos e etiquetas de
M1 grandezas etc. Recomenda-se especial atenção para a diferenciação entre gráficos de
coluna e histograma. Sempre que possível, buscar auxílio, por exemplo, em planilhas
eletrônicas para organizar e tratar dados obtidos em coletas realizadas pelo próprio
estudante ou de outras pesquisas. Situações de outros campos do conhecimento,
como a Geografia, por exemplo, permitem boas articulações com a representação de
dados. Por exemplo, dados populacionais podem ser utilizados para a elaboração de
diferentes tipos de gráficos.
Avaliação das aprendizagens
• Representar dados em diferentes registros, tais como tabelas e gráficos.
Expectativas de aprendizagem
• Realizar uma pesquisa, considerando todas as suas etapas (planejamento, seleção
de amostras, elaboração e aplicação de instrumentos de coleta, organização e
representação dos dados, interpretação, análise crítica e divulgação dos resultados).
• Construir tabelas e gráficos de diferentes tipos (barras, colunas, setores e gráficos de
linha, histograma), preferencialmente, utilizando recursos tecnológicos.
Orientações para o ensino
Nesta etapa, o professor deve criar situações que levem o estudante a trabalhar
diferentes sentidos de conversões de registros. Por exemplo, situações em que dados
apresentados em uma tabela sejam representados em um gráfico e, no outro sentido,
a partir de dados representados em um gráfico, elaborar a tabela que apresenta esses
dados. Nesta etapa, deve ser discutida a conveniência ou não de se trabalhar com
dados agrupados. A relação entre o ganho na organização e apresentação dos dados
M2
e a perda de informações deve ser discutida com o estudante. Por exemplo, pode
ser complicado construir uma tabela de distribuição de frequência com todos os
salários dos entrevistados. Nesse caso, o pesquisador estabelece faixas salariais (por
exemplo, de R$ 800,00 a 1.500,00, de 1.501,00 a 2.200,00 etc.). Ao fazer isso, se
ganha em organização e na apresentação, mas se perde informação precisa, pois
não se sabe mais qual o salário exato das pessoas que responderam (sabe-se que
está entre dois valores, mas não mais exatamente o valor declarado). Nesta etapa,
também, dá-se a introdução de novos elementos como classe de frequência (a
primeira classe pode ser de R$ 800,00 a 1.500,00 e a última classe de R$ 4.300,00
a 5.000,00), limites de classe (toda classe tem um limite inferior e um superior),
intervalo de classe (nesse exemplo o intervalo de classe é de 700,00 e deve ser
constante para todas as classes) e ponto médio de uma classe (neste exemplo,
o ponto médio da primeira classe é 1.150,00, da segunda classe R$ 1.850,00).
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5.2.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Orientações para o ensino (continuação)
Deve ficar claro para o estudante que esses valores são arbitrários e dependem
dos dados coletados e de critérios adotados pelo pesquisador para responder sua
questão de pesquisa. Dados educacionais, muitas vezes, podem servir de contexto
M2 para as atividades propostas pelo professor. Muitos deles estão disponíveis em sites do
Ministério da Educação ou do INEP.
Avaliação das aprendizagens
• Representar dados em diferentes registros, tais como tabelas e gráficos.
• Converter dados apresentados em tabelas em gráficos adequados e vice-versa.
Expectativas de aprendizagem
• Realizar uma pesquisa, considerando todas as suas etapas (planejamento, seleção
de amostras, elaboração e aplicação de instrumentos de coleta, organização e
representação dos dados, interpretação, análise crítica e divulgação dos resultados).
• Construir tabelas e gráficos de diferentes tipos (barras, colunas, setores e gráficos de
linha, histograma), preferencialmente, utilizando recursos tecnológicos.
• Resolver e elaborar problema que envolva a interpretação de tabelas e gráficos de
diferentes tipos.
Orientações para o ensino
Neste módulo, o trabalho com representações deve ser retomado. Nesse momento,
pode-se explorar bastante o uso de recursos computacionais, que podem ser
ferramentas de trabalho de alguns estudantes. Por exemplo, a partir de dados
M3
existentes ou obtidos pelo próprio estudante, ele pode utilizar as ferramentas da
informática para elaborar gráficos, decidindo sobre o tipo de gráfico mais adequado
para representar esses dados. É importante que diferentes tipos de gráficos sejam
explorados no trabalho em sala de aula, incluindo gráficos de setores, histogramas
e cartogramas. Recomenda-se especial atenção para a diferenciação entre gráficos
de coluna e histograma. Também aqui, a articulação com os fenômenos sociais é
importante. Dados obtidos em pesquisas na internet podem servir de contexto para o
trabalho em sala de aula.
Avaliação das aprendizagens
• Construir tabelas e gráficos de diferentes tipos.
• Resolver e elaborar problema que envolva a interpretação de tabelas e gráficos de
diferentes tipos.

5.3 MEDIDAS ESTATÍSTICAS
5.3.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Compreender intuitivamente a ideia de moda como aquilo que é mais típico em um
F2 conjunto de dados.
• Compreender intuitivamente a ideia de média aritmética de um conjunto de dados.
• Usar a média para comparar dois conjuntos de dados.
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5.3.1 FASES 1 e 2
Orientações para o ensino
Entre os estudantes da EJA, provavelmente, podemos encontrar costureiras e
vendedores de lojas, que poderão apresentar para o grupo classe sua opinião a respeito
de moda, no senso comum. A partir daí, o professor pode discutir a semelhança dessa
ideia com aquela de moda em estatística, como sendo o dado que aparece com
maior frequência. O conceito de média aritmética pode ser introduzido, por exemplo,
a partir da nota de matemática de um estudante nas três primeiras unidades do ano.
Um estudante que tenha tirado 7,5 na primeira unidade, 8,0 na segunda unidade e
8,5 na terceira unidade estaria com média 8,0 em Matemática. Neste momento, a
partir de questionamentos, o estudante pode perceber que o meio ponto da nota
F2
7,5 é compensado pelo meio ponto da nota 8,5, o que daria média 8,0. A partir desta
compreensão, o estudante poderá entender que a média aritmética é obtida pela soma
dos valores dividida pelo número de valores. Outra atividade interessante é determinar
a média de gols de um time de futebol em um campeonato. A partir daí, o trabalho
pode ser ampliado para o cálculo da média de gols de outros times, o que permite
comparar o rendimento desses times no campeonato.
Avaliação das aprendizagens
• Compreender a ideia de moda.
• Compreender a ideia de média aritmética de um conjunto de dados.
• Usar a média para comparar dois conjuntos de dados.
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5.3.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Compreender, intuitivamente, as ideias de moda e de média aritmética de um
conjunto de dados.
Orientações para o ensino
Recomenda-se ao professor que, inicialmente, as atividades propostas estimulem o
estudante a expor suas ideias sobre os significados de moda e média aritmética. Com
isso, ele estará retomando aprendizagens anteriores. Nesta fase, essas ideias já podem
ser sistematizadas, e o estudante deve compreender moda como aquilo que é mais
típico em um conjunto de dados. É importante levar o estudante a perceber que nem
sempre faz sentido o uso da média. Para variáveis qualitativas como "sexo" ou "cor
F3 declarada", por exemplo, não faz sentido calcular a média e, neste caso, recomendase o uso da moda. O professor pode propor atividades, envolvendo a determinação
da média aritmética e da moda de um conjunto de dados, bem como a descrição
de um conjunto de dados, por meio dessas medidas estatísticas. Para isso, pode usar
como exemplo as médias (notas) dos estudantes em diversas disciplinas. Recomendase, contudo, que todas essas análises e cálculos sejam feitos com auxílio de recursos
tecnológicos (calculadora ou computador). É fundamental que o estudante seja levado
a compreender a pertinência do uso dessas medidas estatísticas aos dados disponíveis.
Avaliação das aprendizagens
• Compreender, intuitivamente, as ideias de moda e de média aritmética de um
conjunto de dados.
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5.3.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Usar a moda, a média aritmética e a mediana para comparar dois ou mais conjuntos
de dados, compreendendo essas medidas como indicadoras da tendência de uma
pesquisa.
• Usar a variabilidade para comparar dois ou mais conjuntos de dados.
• Compreender intuitivamente a ideia de dispersão.
Orientações para o ensino
É importante retomar as ideias de moda e média aritmética trabalhadas na fase anterior,
inclusive, provocando uma discussão sobre a conveniência de usar cada uma dessas
medidas estatísticas. Nesta fase, recomenda-se levar o estudante a refletir sobre
aspectos gerais dos dados, tais como amplitude total dos valores obtidos e valores fora
do esperado. Por exemplo, em uma situação em que se têm dois conjuntos com 5
bolinhas em cada, sendo que em um deles todas as bolinhas têm o mesmo "peso" (10
g, por exemplo) e no outro as bolinhas têm "pesos" diferentes (7g, 8g, 10g, 12g e 13g,
por exemplo). Nesta situação, as médias dos "pesos" das bolinhas em cada conjunto
são iguais (média dos "pesos" = 10g), mas a amplitude de seus valores não. A amplitude
nada mais é do que a diferença entre o maior e o menor valor de uma distribuição de
dados. No exemplo, a amplitude dos "pesos" no primeiro conjunto de bolinhas é nula
(10 -10=0) e no outro é igual a 6 (porque 13-7=6). Em um dos conjuntos, os "pesos"
das bolinhas estão concentrados em torno da média, no outro não. Atividades como
esta conduzem o estudante a perceber que, além da média aritmética e da moda, é
F4 possível fazer uso de outras medidas estatísticas, como, por exemplo, a amplitude, na
intenção de descrever um conjunto de dados. Para compreender a ideia de dispersão,
o professor pode exemplificar com uma pesquisa sobre o número de horas extras que
os estudantes fizeram, nos últimos dez meses, supondo que foram obtidos os seguintes
resultados para dois estudantes: Jorge = (6, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 20, 23 e 27) e Ricardo = (6,
9, 10, 11, 12, 12, 16, 21, 25 e 27). No exemplo, os dois conjuntos de dados têm a mesma
média aritmética (14,9 horas extras por mês) e os valores mínimo e máximo de suas
distribuições também são iguais (respectivamente, 6 horas e 27 horas). Nesta situação,
não é possível comparar os conjuntos por meio de suas médias e amplitude. Então,
pode-se fazer uso de outra medida estatística, os desvios de cada valor em relação
à média. Para Jorge, esses valores são: 6-14,9=-8,9; 8-14,9=-6,9; 9-14,9=-5,9; 1014,9=-4,9 etc. Todas essas análises e cálculos devem ser feitos com auxílio de recursos
tecnológicos (calculadora ou computador). O estudante pode observar, ainda, que a
soma de todos os desvios é igual a zero. Isso ocorre devido à propriedade da média
de ser o ponto de equilíbrio ou centro de gravidade de um conjunto. Essas noções
serão retomadas mais à frente e serão úteis para que ele compreenda outras medidas
estatísticas que irá aprender. Nesta fase, aparece, também, a ideia de mediana, a terceira
medida de tendência central, que nada mais é do que o valor central da distribuição, ou
seja, o valor que divide o conjunto dos dados em duas partes iguais. É importante que
o estudante perceba que para determinar a mediana é necessário, antes, ordenar todos
os valores e escolher o que estiver exatamente no meio (no caso de uma quantidade par
de valores, a mediana é determinada pela média aritmética dos dois valores do meio).
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5.3.2 FASES 3 e 4
Orientações para o ensino (continuação)
Estas três medidas compõem o que em estatística denomina-se de medidas de
tendência central, pois indicam como os dados tendem para o centro dos valores.
Avaliação das aprendizagens
F4
• Usar a moda, a média aritmética e a mediana para comparar dois ou mais conjuntos
de dados.
• Usar a variabilidade para comparar dois ou mais conjuntos de dados.
• Compreender intuitivamente a ideia de dispersão.
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5.3.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Compreender o significado dos termos frequência absoluta e frequência relativa.
• Determinar frequências relativas e acumuladas de dados agrupados.
• Calcular e interpretar medidas de tendência central (média, moda e mediana) para
um conjunto de dados numéricos não agrupados.
Orientações para o ensino
Situações do cotidiano dos estudantes devem servir de base para a consolidação da
ideia de frequência, iniciada nas etapas anteriores. Pode-se, por exemplo, partir de uma
lista com as horas semanais trabalhadas pelo estudante para, a partir desses dados,
elaborar uma tabela de frequências, absolutas e relativas. Com esses dados, é possível
elaborar outra tabela agrupando-se os dados em classes. É importante discutir com o
M1 estudante sobre que aspectos devem ser considerados para estabelecer a amplitude
das classes. Com a mesma tabela de dados não agrupados, pode-se consolidar as
ideias de média, moda e mediana, cuja construção foi iniciada nas etapas anteriores.
É importante que o estudante compreenda as diferenças entre as três medidas de
tendência trabalhadas, e em que ocasião determinada medida serve melhor que outra.
O trabalho com as medidas estatísticas deve sempre ser articulado com questões
de ordem social, política e econômica, tais como eleições, sustentabilidade, taxas de
juros etc.
Avaliação das aprendizagens
• Determinar frequências relativas e acumuladas de dados agrupados.
• Calcular e interpretar medidas de tendência central para um conjunto de dados
numéricos não agrupados.
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5.3.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Calcular e interpretar medidas de dispersão (amplitude, desvio médio, variância e
desvio padrão) para um conjunto de dados numéricos não agrupados.
Orientações para o ensino
O trabalho com medidas de dispersão é iniciado neste Módulo, mas somente para um
conjunto de dados não agrupados. Situações do mundo social do estudante devem ser
tomadas como ponto de partida para essa elaboração. É importante que o estudante
compreenda a necessidade desses tipos de medida. Por exemplo, pode-se determinar
M2 a média aritmética das idades dos estudantes e refletir se esse valor representa bem
as idades, na medida em que a classe deve conter estudantes mais jovens e outros
mais idosos. É importante que o trabalho com as medidas de dispersão não se resuma
à apresentação de fórmulas e cálculos cansativos. Diversas situações do cotidiano
podem ser articuladas com as medidas de dispersão. Uma boa fonte de dados para
esse trabalho são as revistas semanais e aquelas de divulgação científica.
Avaliação das aprendizagens
• Calcular e interpretar medidas de dispersão para um conjunto de dados numéricos
não agrupados.
Expectativas de aprendizagem
• Calcular e interpretar medidas de tendência central (média, moda, mediana) para um
conjunto de dados numéricos agrupados ou não agrupados.
• Calcular e interpretar medidas de dispersão (amplitude, desvio médio, variância e
desvio padrão) para um conjunto de dados numéricos agrupados ou não agrupados.
Orientações para o ensino
Neste módulo, o trabalho com as medidas de dispersão deve ser ampliado para um
conjunto de dados não agrupados. Também, aqui, é importante que o trabalho não
seja centrado em cálculos complexos e repetitivos, mas que o estudante compreenda
a necessidade e o significado das medidas estatísticas. No caso de cálculos, deve
ser priorizada a utilização de recursos tecnológicos, tais como calculadoras e/ou
planilhas eletrônicas, ferramentas que muitos estudantes de EJA devem utilizar em
M3
suas práticas profissionais. O estudante deve ser levado a refletir sobre a influência dos
dados extremos no computo da média, ou da conveniência de se trabalhar com a
média, moda ou mediana em função do tipo de dado com o qual se está trabalhando.
Diversas situações do mundo do trabalho do estudante de EJA podem ser articuladas
com a estatística. Por exemplo, pode-se investigar o valor dos salários dos funcionários
de uma empresa, determinando medidas de tendência e de desvio, ou, ainda, a
produtividade dos funcionários na construção civil.
Avaliação das aprendizagens
• Calcular e interpretar medidas de tendência central para um conjunto de dados
numéricos agrupados ou não agrupados.
• Calcular e interpretar medidas de dispersão para um conjunto de dados numéricos
agrupados ou não agrupados.

PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

61

5.4 PROBABILIDADE
5.4.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Discutir a ideia intuitiva de chance de ocorrência de um resultado, a partir da análise
das possibilidades.
Orientações para o ensino
Provavelmente, o estudante de EJA já teve contato com a palavra chance, mas no
sentido do senso comum. Na escola, ele deve compreender o sentido matemático,
identificando as possibilidades de ocorrência de um evento, o que, mais tarde,
levará ao conceito de probabilidade. Por exemplo, no lançamento de uma moeda,
existem somente duas possibilidades, sair cara ou sair coroa. As atividades propostas
pelo professor devem ampliar gradativamente o leque de possibilidades, como, por
exemplo, quais são as possibilidades de pontos que podem ser obtidos no lançamento
de um dado. Ou, ainda, quais as possibilidades do número de pontos que pode ser
obtido no lançamento simultâneo de dois dados. Esse tipo de atividade permitirá que o
estudante construa, posteriormente, a ideia de espaço amostral de um evento, ou seja,
o conjunto de possibilidades que podem ser obtidas. Nesta fase, deve ser discutida, de
F2 forma ainda intuitiva, sem formalização, a ideia de probabilidade. Por exemplo, podese questionar a "chance" de se obter um número par no lançamento de um dado. O
estudante será levado, então, a compreender que existem três chances (2, 4 ou 6) em
um conjunto de seis possibilidades (1, 2, 3, 4, 5 ou 6). O trabalho pode ser ampliado para
discutir, por exemplo, a chance de obter diferentes somas no lançamento simultâneo
de dois dados. Neste momento, o estudante irá perceber que a chance de sair soma
dois é bem menor que a de sair soma seis, por exemplo. Nesta fase, as possibilidades já
podem ser representadas por diferentes registros, elaborados pelo próprio estudante.
Por exemplo, ele pode usar a árvore de possibilidades para identificar as possibilidades
de um casal que deseja ter três filhos obter dois meninos e uma menina ou três filhos
homens. Tabelas também são um recurso bastante interessante para identificar as
possibilidades do número de pontos que pode ser obtido no lançamento de dois
dados, por exemplo.
Avaliação das aprendizagens
• Determinar a chance de ocorrência de um resultado, a partir da análise das
possibilidades.
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5.4.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Reconhecer situações do cotidiano dos estudantes, nas quais a probabilidade é
empregada.
Orientações para o ensino
A ideia de possibilidades deve ser recuperada da fase anterior, o que servirá de base
para as aprendizagens da Fase 3. Inclusive, algumas atividades podem ser replicadas
na presente fase de escolarização. O trabalho com probabilidades, neste segmento
escolar, deve apoiar-se em situações do cotidiano do estudante, tais como chances de
um evento ocorrer, de ganhar na Mega Sena etc. Essas situações devem ser propostas
F3 de tal forma que o estudante possa experimentar e realizar simulações. Para tanto,
inicialmente, o professor pode propor situações, nas quais o estudante use noções de
probabilidade, por meio de palavras como certo, provável, pouco provável, igualmente
provável e impossível. Questões como "amanhã é certo que vai chover ou é provável
que chova?"; "se eu jogar um dado é certo que saia um número par?"; "se eu morar
em uma região onde haja larvas do mosquito Aedes aegypti é certo que eu contraia
dengue?" podem levar o estudante a compreender estas noções. A probabilidade lida
com possibilidades de um evento ocorrer e não com a certeza da ocorrência.
Avaliação das aprendizagens
• Reconhecer situações do cotidiano nas quais a probabilidade é empregada.
Expectativas de aprendizagem
• Usar diferentes técnicas de contagem (diagrama de árvores, permutação, combinação
e arranjo, sem uso de fórmulas) para determinar o número de resultados possíveis de
um experimento.
• Identificar situações do cotidiano dos estudantes onde a probabilidade é empregada.
• Representar a probabilidade de ocorrência de um evento, por meio de uma fração
ou de uma porcentagem.
• Descrever com precisão a probabilidade de ocorrer um evento, usando números ou
palavras.
• Determinar intuitivamente os possíveis resultados de um experimento aleatório
simples (por exemplo, lançar uma moeda várias vezes e contar as vezes em que
aparece cara e as vezes em que aparece coroa).
F4 • Diferenciar eventos determinísticos daqueles em que a incerteza está presente
(aleatórios).
Orientações para o ensino
É importante que o professor recupere a ideia de probabilidade trabalhada na fase
anterior, para que o estudante consiga, na fase atual, consolidar a noção. O jogo
de dados é um ótimo recurso para o estudante experimentar e realizar simulações.
O professor pode, por exemplo, dividir a turma em grupos e solicitar que cada
grupo jogue um dado 100 vezes (grupo de 5 estudantes, cada estudante joga 20
vezes e, em grupo de 4 estudantes, cada um joga 25 vezes). Eles deverão anotar
os valores que saem e, ao final, determinar as porcentagens de ocorrência de
cada valor e construir um gráfico mostrando as ocorrências. Ele deverá perceber
que a probabilidade de sair o número 6, por exemplo, é de uma possibilidade
em um total de seis possibilidades, que pode ser representada pela fração 1/6.
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Orientações para o ensino (continuação)
A fração 1/6 é o mesmo que o número decimal 0,17 (valor aproximado), que em
porcentagem corresponde a 17%. Portanto, o estudante terá 17% de chance de
tirar o número 6 ao jogar um dado. Isso ocorre para todos os seis valores do dado.
Este exemplo pode ser útil para o estudante compreender intuitivamente a ideia de
experimentos determinísticos. Por exemplo, um evento é determinístico quando os
resultados são sempre os mesmos, qualquer que seja o número de repetições (por
exemplo, a ebulição da água a 100°C). Mas há eventos que não são determinísticos,
pois os resultados não são previsíveis, mesmo que ele seja repetido um grande número
de vezes (por exemplo, o lançamento de um dado), estes são chamados de eventos
aleatórios. Em outra atividade, o professor pode propor que os estudantes, em grupos,
joguem dois dados ao mesmo tempo e registre as somas possíveis deste experimento.
Os estudantes deverão anotar as somas possíveis e registrar as ocorrências. Por
exemplo, a soma 12 só pode ocorrer se nos dois dados sair o número 6. Já a soma 7
pode ocorrer em três casos (2 e 5, 1 e 6 e 3 e 4). É importante que ao elaborar uma
F4 tabela de frequência para este experimento, o estudante seja conduzido a analisar
a probabilidade de ocorrência de uma soma em relação às outras. Por exemplo, ao
jogar dois dados ao mesmo tempo, a soma 7 pode ocorrer quando aparecerem os
seguintes valores (1 e 6, 2 e 5, 3 e 4), o que conduz a três possibilidades ocorridas num
total de 21 ocorrências. Neste caso, a fração que representa a probabilidade da soma
7 ocorrer é 3/21, enquanto a probabilidade de sair soma 12 é de uma em vinte e um,
ou 1/21. É importante que o estudante perceba que exemplos como estes envolvem
contagem e, no sentido de facilitar a contagem, evitando-se erros, é importante a
organização da contagem. Para isso, ele pode fazer uso de um esquema, uma tabela
ou diagrama de árvore.
Avaliação das aprendizagens
• Identificar situações do cotidiano em que a probabilidade é empregada.
• Representar a probabilidade de ocorrência de um evento, por meio de uma fração
ou de uma porcentagem.
• Determinar os possíveis resultados de um experimento aleatório simples.
• Diferenciar eventos determinísticos de aleatórios.
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5.4.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Determinar a probabilidade de ocorrência de um evento, explorando representações
diversas.
• Determinar a probabilidade da união de dois eventos, explorando representações
diversas.
Orientações para o ensino
O trabalho com probabilidade deve ampliar aquele começado na Fase 4 do ensino
fundamental, iniciando-se com a retomada das ideias de experimento aleatório, evento
e espaço amostral. Neste módulo, o estudante deve sistematizar a ideia de probabilidade
como uma razão entre o número de elementos do evento e o número de elementos
do espaço amostral, reconhecendo eventos certos e impossíveis. Na medida em que
a probabilidade de ocorrência de um evento é um número racional, é importante que
o estudante reconheça suas diferentes representações, tais como fração, decimal e
percentual. Ou seja, reconhecer que a probabilidade 1/4 pode ser representada por
0,25 ou 25%. A probabilidade da união de dois eventos deve ser apresentada de forma
M1
bastante intuitiva. Por exemplo, considere uma urna onde há 5 bolas: 3 pretas e 2
brancas. Retirando-se, ao acaso, 2 bolas dessa urna, qual a probabilidade de que as bolas
retiradas sejam da mesma cor? Antes de pensar em resolver (calcular a probabilidade),
o estudante deve refletir sobre o fato de que, para o problema, tanto serve retirar duas
bolas brancas OU duas bolas pretas. Este "ou" em Matemática representa soma, adição.
Assim, o estudante deve ser levado a compreender que a probabilidade (de tirar duas
bolas de mesma cor) = prob (tirar 2 pretas) + Prob (2 brancas). Questões do Exame
Nacional do Ensino Médio – ENEM oferecem interessantes contextos para o trabalho com
probabilidade. Por meio delas, é possível refletir sobre a ação do cidadão na sociedade em
que vive. O professor pode propor, também, que o estudante determine a probabilidade
de ele ser sorteado para fazer parte da brigada de segurança da empresa em que trabalha,
o que o levará a investigar como os funcionários se distribuem em diferentes funções.
Avaliação das aprendizagens
• Determinar a probabilidade de ocorrência de um evento.
• Determinar a probabilidade da união de dois eventos.
Expectativas de aprendizagem
• Determinar a probabilidade de ocorrência de um evento.
• Determinar a probabilidade da união de dois eventos.
Orientações para o ensino
O conceito de probabilidade deve estar plenamente consolidado neste módulo. É
importante que o estudante seja capaz de diferenciar possibilidade (resultados que podem
M2 ser obtidos em um experimento) de probabilidade (chance de um subconjunto dessas
possibilidades acontecer). Uma atividade interessante pode ser realizada explorando o
jogo "Campo Minado", presente nos computadores. A partir de determinada situação
de jogo, pode-se determinar a probabilidade de se encontrar uma mina para diferentes
posições. É importante que o estudante compreenda a probabilidade da união de
dois eventos A e B como a probabilidade de ocorrer o evento A ou a probabilidade
de ocorrer o evento B, e não que os dois eventos devam ocorrer ao mesmo tempo.
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5.4.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Orientações para o ensino (continuação)
A articulação com a combinatória deve ser bastante explorada no trabalho com
probabilidades, para determinar o número de possibilidades possíveis de serem obtidas
M2 em um evento.
Avaliação das aprendizagens
• Determinar a probabilidade de ocorrência de um evento.
• Determinar a probabilidade da união de dois eventos.
Expectativas de aprendizagem
• Determinar a probabilidade da união ou da intersecção de eventos.
Orientações para o ensino
No Módulo 3, o trabalho deve ser ampliado para a probabilidade da interseção de dois
eventos. É importante ressaltar, mais uma vez, que não se trata de apresentar fórmulas
prontas para o cálculo de probabilidades. É preciso apresentar ao estudante diferentes
situações e incentivá-lo a representar a situação de diversas maneiras para que ele
perceba as relações existentes e possa chegar a métodos cada vez mais econômicos
para o cálculo de probabilidades. O recurso a árvores ou a tabelas de possibilidades
permite que o estudante consiga chegar a essas regularidades e estabeleça, por
M3
ele mesmo, procedimentos de cálculo. Por exemplo, pode-se investigar qual a
probabilidade de, no lançamento de um dado duas vezes consecutivas, se obter
números pares nos dois lançamentos. Representando a situação, por meio de uma
árvore de possibilidades, fica fácil para o estudante observar o resultado. É importante,
no trabalho com probabilidade, explorar situações do contexto cotidiano do estudante.
Por exemplo, no trabalho com a probabilidade da interseção de dois eventos, se um
casal deseja ter três filhos, se o primeiro filho foi uma menina, qual a probabilidade de
os outros dois serem meninos?
Avaliação das aprendizagens
• Determinar a probabilidade da união ou da intersecção de eventos.
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6. ÁLGEBRA E FUNÇÕES
6.1 REGULARIDADES
6.1.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Compreender a noção de regularidade, a partir da construção e ordenação de uma
sequência numérica crescente ou decrescente.
• Descrever, completar e elaborar uma sequência numérica ou formada por figuras.
• Criar categorias de atributos, tais como formato, tamanho etc., de coleções de
objetos.
• Reconhecer que todo número par termina em 0, 2, 4, 6 ou 8.
• Identificar que a soma de dois números pares resulta um número par.
Orientações para o ensino
O início do trabalho algébrico deve se basear na compreensão de regularidades.
Associada ao trabalho com números, o professor deverá fazer com que o estudante
perceba a regularidade presente nas sequências numéricas. Iniciando com os números
naturais (para mais tarde, ampliar para outros conjuntos numéricos), o estudante
deve reconhecer a regra de formação da sequência e, a partir dela, saber distinguir
as de ordem crescente das de ordem decrescente. Por exemplo, na sequência 1, 2,
F1 3, 4, 5... Qual a regularidade presente? Qual a regra de formação? Qual o próximo
número na sequência? Trata-se de uma sequência crescente ou decrescente? Uma
vez compreendida a questão da regularidade e a regra de formação, o professor
deverá explorar exemplos em que seja solicitado que o estudante elabore ou complete
sequências numéricas ou de figuras. Essa é uma boa possibilidade de articular com as
operações de adição e subtração. Para reconhecer que todo número terminado em 0,
2, 4, 6, ou 8 é par o professor pode oferecer quantidades variadas de objetos para que
o estudante distribua em dois grupos ou forme vários grupos com dois elementos. Se
sobrar um elemento, o número que representa a quantidade de objetos fornecida não
é par. O professor deve fazer com que o estudante observe o último algarismo desse
número, concluindo sobre a maneira de representar os números pares. Com a volta, ou
seja, juntar os diferentes subgrupos formados, o estudante deverá identificar que a soma
de dois números pares tem sempre como resultado um número par. Para criar categorias
de atributos, tais como formato, tamanho etc., de coleções de objetos, o professor pode
iniciar o trabalho, solicitando que o estudante classifique a turma em grupos, levando-o a
perceber a necessidade de, primeiramente, escolher uma categoria para a classificação.
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6.1.1 FASES 1 e 2
Orientações para o ensino (continuação)
Por exemplo, os estudantes da turma podem ser agrupados por idade, por profissão,
tamanho etc. e estender o conceito para outras coleções.
F1 Avaliação das aprendizagens
• Descrever a regularidade de uma sequência numérica ou formada por figuras.
• Distinguir entre sequência numérica crescente ou decrescente.
• Reconhecer quando um número é par.
Expectativas de aprendizagem
• Reconhecer o padrão que está associado à multiplicação por 10, por 100 ou por
1000. (Ex: perceber que todo número multiplicado por 10 termina em zero).
• Descrever, completar e elaborar uma sequência numérica ou formada por figuras.
Orientações para o ensino
Ampliando e recuperando o que foi trabalhado em relação às sequências na Fase 1, o
professor deve explorar o padrão que está associado à multiplicação por 10, por 100
F2 ou por 1000. O professor deve fazer com que o estudante perceba que todo número
multiplicado por 10 termina em zero, que todo número multiplicado por 100 termina
em dois zeros etc. O uso da calculadora pode ser um recurso interessante para auxiliar
a verificação desse padrão.
Avaliação das aprendizagens
• Reconhecer o resultado da multiplicação de um número por 10 por 100 ou por 1000.
• Descrever a regularidade de uma sequência numérica ou formada por figuras.
• Completar uma sequência numérica ou formada por figuras.
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6.2 PROBLEMAS ALGÉBRICOS
6.2.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Resolver e elaborar problemas de partilha de quantidades, envolvendo uma ou duas
relações, utilizando representação própria. (ex: João e Maria têm, juntos, 30 reais,
sendo que João tem 10 a mais que Maria. Quantos reais tem cada um?).
Orientações para o ensino
Segundo a história da Matemática, o desenvolvimento do trabalho com a álgebra
foi impulsionado pela necessidade de resolver problemas de partilha de heranças,
em uma época em que essa partilha não era feita igualmente. Atualmente, muitos
problemas encontrados em nosso cotidiano podem ser resolvidos, utilizando a
F2
poderosa ferramenta da álgebra. Portanto, cabe à escola oferecer situações para
que o estudante desenvolva essa ideia que é de extrema importância para o trabalho
com as equações. Nos problemas de partilha, temos uma quantidade que deverá ser
repartida em partes desiguais, a partir de relações entre essas partes. O trabalho deve
ser iniciado com problemas, envolvendo uma única relação, o que significa encontrar
dois valores desconhecidos. Por exemplo, "João e Maria têm, juntos, 30 figurinhas,
sendo que João tem 10 a mais que Maria. Quantas figurinhas tem cada um?". Neste
caso, temos uma relação aditiva (10 a mais) e dois valores desconhecidos (o número de
figurinhas de João e o número de figurinhas de Maria), que deverão ser descobertos.
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6.2.1 FASES 1 e 2
Orientações para o ensino (continuação)
A resolução desse problema pode ser associada à igualdade M+M+10=30, em que M
representa o número de figurinhas de Maria. O estudante deve ter a liberdade de escolher
F2 o registro de representação que achar mais adequado para resolver o problema.
Avaliação das aprendizagens
• Resolver problemas de partilha de quantidades, envolvendo uma ou duas relações,
utilizando representação própria.
6.2.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Resolver e elaborar problema de partilha de quantidades com duas ou mais relações,
fazendo uso das representações simbólicas.
• Resolver e elaborar problemas de partilha e de transformação (ex: dentro de dois anos
a minha idade será o dobro da idade que você tinha há dois anos atrás...), fazendo uso
das representações simbólicas.
Orientações para o ensino
O trabalho iniciado com problemas, envolvendo uma única relação será agora ampliado
para duas ou mais relações. Recomendamos que os problemas, que envolvem uma
única relação, sejam retomados e que, em seguida, o professor proponha outros
com duas ou mais relações, tais como “dividir 450 reais em três partes, de modo
que a primeira parte tenha 100 reais a mais que a primeira e a terceira parte tenha
50 reais a mais que a primeira”. Espera-se que o estudante seja levado a representar
as relações envolvidas nos problemas, fazendo uso da linguagem matemática. Para
isso, sugerimos que sejam desenvolvidas atividades, envolvendo a conversão entre a
linguagem materna e a linguagem matemática (e vice versa), a fim de que ele perceba
relações entre os elementos desconhecidos. O equacionamento de problemas deve
F3
ser significativo para o estudante, levando-o a compreender o equacionamento e não
simplesmente a conversão de algo que não faz sentido para ele. Propostas envolvendo
relações entre idades podem ser usadas para que o estudante perceba, por exemplo,
que a diferença entre as idades de duas pessoas permanece invariante ao longo do
tempo. Ou seja, se Ana tem hoje 12 anos e Maria tem 14 anos, a diferença de idade
entre elas será sempre de 2 anos. Esta relação pode ser representada algebricamente
por x e x+2, representando a idade de Ana e de Maria, respectivamente. Mais à frente, o
professor deve propor situações que envolvam transformações, como, por exemplo, "o
dobro da minha idade quatro anos atrás é igual a minha idade atual mais dezoito anos".
É importante que o estudante perceba as relações envolvidas entre os dados. Ou seja,
representando minha idade por x, o dobro de minha idade será 2x e o dobro de minha
idade há quatro anos atrás será 2(x-4).
Avaliação das aprendizagens
• Resolver problemas de partilha de quantidades com duas relações.
• Resolver problemas de partilha de quantidades com mais de duas relações.
• Resolver problemas de transformação (ex: dentro de dois anos a minha idade será o
dobro da idade que você tinha há dois anos atrás...).
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6.2.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo equações de primeiro grau, fazendo uso
das representações simbólicas.
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo sistemas de equações de primeiro grau com
duas incógnitas pelos métodos da adição, substituição ou comparação, e representar
sua solução no plano cartesiano, fazendo uso das representações simbólicas.
Orientações para o ensino
O trabalho com problemas algébricos deve partir da retomada do trabalho realizado
na fase anterior, particularmente em relação aos problemas de partilha de quantidades.
Nesta fase, é importante que o professor explore problemas de composição, do tipo
“Paulo, Roberto e Mário têm, juntos, 60 bolas de gude. Roberto tem o dobro de bolas
de gude de Paulo e Mário tem 20 bolas de gude a mais que Roberto. Quantas bolas
de gude têm cada um?". Nesse tipo de problema, as relações aparecem encadeadas,
o que apresenta uma dificuldade maior para o estudante. Em função do avanço nas
aprendizagens, problemas do tipo "poço" também podem ser explorados em sala de
aula. Neste tipo de problema de partilha de quantidades, as relações convergem para
F4 um dos elementos desconhecidos, como, por exemplo, "Paulo, Roberto e Mário vão
repartir entre eles 34 bolas de gude de modo que Paulo receba 6 bolas de gude a
mais que Roberto e o dobro de bolas de gude de Mário. Quantas bolas de gude cada
um vai receber?". É importante ressaltar que, nessa fase e escolarização, o estudante
já deve estar familiarizado com a linguagem simbólica costumeiramente utilizada
no trabalho com álgebra, mas sempre com o cuidado de não impor representações
específicas. Por exemplo, se um problema apresenta o personagem Paulo, a letra
utilizada para representar essa incógnita pode ser P, sem a necessidade de ações do
tipo "vamos chamar a quantia de Paulo de xis". As mesmas ideias devem acompanhar o
trabalho com a resolução de problemas, envolvendo sistemas de equações de primeiro
grau. Não podemos nos esquecer da importância de o estudante ser incentivado
sistematicamente a elaborar (ou criar) problemas, apresentando-os a seus colegas de
classe.
Avaliação das aprendizagens
• Resolver problemas, envolvendo equações de 1° grau;
• Resolver problemas, envolvendo sistemas de equações de 1° grau com duas incógnitas;
• Representar algebricamente um sistema de equações de 1° grau com duas incógnitas.
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6.2.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações de
segundo grau.
Orientações para o ensino
No ensino médio, o trabalho com a elaboração e resolução de problemas algébricos
M2
é ampliado para os problemas envolvendo equações de segundo grau. Nesse
momento, é importante que o estudante veja a equação de segundo grau como uma
ferramenta poderosa para resolver determinada classe de problemas. Na conversão
de registros (língua materna para linguagem algébrica), o professor deve propor
situações em que o estudante perceba as relações entre os elementos desconhecidos.
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6.2.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Orientações para o ensino (continuação)
Situações em que ele deve simplesmente traduzir literalmente para a linguagem
algébrica, pouco contribuem para o desenvolvimento do raciocínio algébrico. É
importante, também, que o estudante seja incentivado a elaborar problemas com
equações de segundo grau, modelando situações de seu cotidiano. O recurso às
grandezas e medidas oferece boas contextualizações para o trabalho com equações
M2
do segundo grau. Por exemplo, em situações envolvendo áreas de superfícies planas.
Também é recomendada a articulação com os conteúdos de Física, particularmente
em relação ao trabalho com mecânica.
Avaliação das aprendizagens
• Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações de
segundo grau.

6.3 FUNÇÕES
6.3.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Perceber relações (diretas e inversas) de variações entre grandezas (Por exemplo: um
trabalho é realizado por um determinado número de pessoas em algumas horas. Se
este trabalho for realizado por um número maior (ou menor) de pessoas, vai levar mais
ou menos tempo para ser concluído?).
• Perceber experimentalmente relações entre lado e perímetro de quadrado (Por
exemplo: se multiplicamos/dividirmos o lado de um quadrado por dois, o que ocorrerá
com seu perímetro?).
• Perceber experimentalmente relações entre lado e área de quadrado (Por exemplo:
se multiplicamos o lado de um quadrado por dois, o que ocorrerá com sua área?).
Orientações para o ensino
Além do estudo das regularidades e da resolução de problemas, outro aspecto
importante no trabalho com a álgebra escolar são as relações entre grandezas, ou
seja, a partir de duas grandezas relacionadas, o que acontece com uma delas quando
F2
modificamos a outra; é o que podemos chamar de raciocínio funcional. Nesta fase, uma
abordagem que permite dar significado a essa questão se articula com as grandezas
geométricas, em particular com perímetros e áreas. No caso do quadrado de lado L, e
perímetro P, existe uma relação de proporcionalidade direta entre a medida do lado e
a medida do perímetro. Por exemplo, se dobrarmos a medida do lado do quadrado, a
medida de seu perímetro também dobra, se triplicarmos a medida do lado, a medida
do perímetro também triplica, e assim sucessivamente. Uma atividade sugerida pelo
professor para abordar essas relações pode ser a construção de quadrados (ou
retângulos) em malha quadriculada e identificar as medidas do lado e do perímetro.
Sugerimos que nessa atividade a relação de proporcionalidade seja variada (dobro, triplo,
quádruplo etc.). Também em malha quadriculada, o estudante poderá compreender
que se dobrarmos a medida do lado de um quadrado, a medida de sua área não fica
multiplicada por dois, como no caso do perímetro, mas sim por quatro. Se triplicarmos
a medida do lado, a medida da área fica multiplicada por nove, e assim sucessivamente.
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6.3.1 FASES 1 e 2
Orientações para o ensino (continuação)
Isso significa que não existe uma relação de proporcionalidade linear entre a medida
do lado do quadrado e a medida de sua área, mas que essa relação é de natureza
quadrática. Outro ponto importante são as relações de variações entre grandezas.
Como reconhecer se a relação entre duas grandezas é direta ou inversa? O professor
deve estimular a compreensão dessa ideia, por meio de situações do tipo: um trabalho
é realizado por um determinado número de pessoas em algumas horas. Se este
trabalho for realizado por um número maior (ou menor) de pessoas, vai levar mais ou
menos tempo para ser concluído? Um estudante leva 15 minutos para ir andando de
F2
sua casa até a escola. Se este estudante fizer o mesmo trajeto correndo levará mais
ou menos tempo para chegar à escola? Um pedreiro consegue erguer uma parede
de tijolos em uma jornada de trabalho. Para erguer três paredes idênticas (de mesmas
dimensões), trabalhando nas mesmas condições, ele precisaria de quanto tempo?
Avaliação das aprendizagens
• Reconhecer relações (diretas e inversas) de variações entre grandezas.
• Reconhecer a relação funcional entre lado e perímetro de um quadrado ou de um
retângulo.
• Reconhecer a relação funcional entre lado e área de quadrado.

71

6.3.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Associar uma situação descrita em linguagem natural a um gráfico.
• Associar uma situação descrita em linguagem natural a um gráfico, reconhecendo
continuidade e domínio de validade das grandezas envolvidas (Por exemplo: reconhecer
que a grandeza tempo não pode ter domínio negativo ou se o gráfico que relaciona o
valor a pagar, em função do número de cópias tiradas numa copiadora, não poder ser
representado por uma linha e sim por pontos).
Orientações para o ensino
O estabelecimento de relações entre grandezas, explorado nas fases anteriores, deve ser
considerado como o ponto de partida para o estudo na noção de função. As atividades
propostas devem partir da observação de fenômenos naturais, presentes no cotidiano
do estudante, evitando-se a sistematização precoce. Neste momento, é importante
F3 que o estudante perceba o relacionamento (dependência) entre duas variáveis. Por
exemplo, ao colocar gasolina em um carro, o valor a ser pago depende da quantidade
de litros que forem colocadas no tanque. O tempo de esvaziamento de um reservatório
de água depende da quantidade de água que sai pela torneira; se tiverem duas torneiras
o tempo diminuirá, pois a vazão de água será maior. É importante que as representações
gráficas de situações como estas sejam expostas ao estudante e que ele compreenda o
"movimento" do gráfico em função das relações entre as variáveis. É importante, também,
criar situações do contexto real do estudante que o levem a construir o conceito de
domínio e de imagem (por exemplo: reconhecer que a grandeza tempo não pode ter
domínio negativo ou que o gráfico que relaciona o valor a pagar em função do número
de cópias tiradas numa copiadora não pode ser representado por uma linha, e sim por
pontos). O professor deve, ainda, explorar situações que envolvam descontinuidade,
levando o estudante a perceber as representações gráficas destas situações.

parâmetros na sala de aula de MATEMÁTICA

72

6.3.2 FASES 3 e 4
Avaliação das aprendizagens
F3
• Associar uma situação descrita em linguagem natural a um gráfico.
Expectativas de aprendizagem
• Compreender função como relação entre grandezas, identificando variável
dependente e independente e estabelecendo sua representação gráfica.
Orientações para o ensino
O trabalho com funções, iniciado nas fases anteriores, deve ser retomado e ampliado
nesta fase. As atividades propostas devem partir da observação de fenômenos naturais,
presentes no cotidiano do estudante. Para isso, é importante criar situações do contexto
real do estudante, que o levem a construir o conceito de função e compreender as
noções de domínio e de imagem. Situações envolvendo proporcionalidade podem
ser aprofundadas nesta fase. O estudante também deve ser levado a representar uma
situação real por meio de um gráfico. É importante que ele seja incentivado a criar
F4 registros diversos (tabelas, gráficos etc.) referentes às situações. Nesse momento,
ele deve compreender a relação entre variáveis e ser capaz de identificar a variável
dependente e a variável independente de uma relação. Por exemplo, ao relacionar a
quantidade de combustível e o valor a ser pago para encher um tanque, dizemos que
a variável "valor a ser pago" é dependente e a variável "quantidade de combustível" é
independente (o preço a ser pago depende da quantidade de combustível colocada).
Problemas envolvendo o relacionamento entre a medida do lado de um quadrado e
a medida de seu perímetro ou da medida de sua área também podem ser explorados.
O estudante deve perceber que tanto a medida do perímetro quanto a da área são
dependentes da medida do lado do quadrado.
Avaliação das aprendizagens
• Compreender função como relação entre grandezas.
6.3.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Identificar o domínio de validade e situações de continuidade e descontinuidade.
• Identificar crescimento e decrescimento pela análise de gráficos de situações
realísticas.
• Reconhecer função como modelo matemático para o estudo das variações entre
grandezas do mundo natural ou social, representando-a graficamente e algebricamente.
Orientações para o ensino
O trabalho com funções no ensino médio deve partir das ideias elaboradas nas fases
do ensino fundamental, sendo, portanto, importante que o professor retome algumas
M1
atividades desenvolvidas naquela etapa. A ideia de função é elaborada, a partir da
observação de fenômenos naturais. Para isso, é importante criar situações de contexto
realístico que levem o estudante a construir o conceito de domínio e de imagem.
Por exemplo, reconhecer que a grandeza tempo não pode ter domínio negativo, ou
que o gráfico de uma função que relaciona o valor a pagar em uma corrida de taxi
com o número de quilômetros rodados, apesar de apresentar seus pontos alinhados,
não pode ser representado por uma reta, pois não há continuidade. O professor deve
propor situações do cotidiano para que o estudante perceba a aproximação de um
modelo matemático para aquela situação.
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6.3.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Orientações para o ensino (continuação)
É importante ressaltar que não se trata, ainda, de um estudo das funções reais, mas da
percepção das situações funcionais no dia a dia do estudante. A abordagem de funções
como relações entre conjuntos não deve ser trabalhada na Educação de Jovens e
Adultos, na medida em que não permite associações plenas com o seu cotidiano.
Situações que explorem fenômenos estatísticos podem fornecer bons modelos para
M1
a elaboração do conceito de função.
Avaliação das aprendizagens
• Identificar o domínio de validade e situações de continuidade e descontinuidade em
situações de contexto realístico.
• Identificar crescimento e decrescimento pela análise de gráficos de situações
realísticas.
Expectativas de aprendizagem
• Construir e/ou analisar gráficos associados a uma situação do mundo natural ou
social.
Orientações para o ensino
O trabalho iniciado no Módulo 1 para a construção do conceito de função deve ser
retomado neste Módulo. Situações do mundo cotidiano e do trabalho devem servir
de contextualização para que, progressivamente, o estudante seja incentivado a
modelar os fenômenos em questão. É importante que a conversão de registros seja
explorada de diferentes maneiras. Por exemplo, a partir de uma situação apresentada
em língua materna, o estudante deve ser levado a elaborar o gráfico correspondente, a
estabelecer uma expressão em linguagem matemática, a apresentar dados em tabelas
M2 etc. É importante ressaltar que essas conversões de registros devem ser realizadas
nos dois sentidos. Por exemplo, a elaboração de um gráfico, a partir de uma situação
apresentada em linguagem natural deve ser sempre acompanhada da conversão
inversa, ou seja, elaborar um texto, a partir da apresentação de um gráfico. A disciplina
de Física pode proporcionar interessantes articulações com o trabalho sobre funções.
É sempre bom lembrar que é a Matemática que modela os fenômenos físicos. Por
exemplo, situações de movimento retilíneo uniforme permitem que o estudante
perceba como a Matemática, particularmente as funções, permite compreender esses
fenômenos.
Avaliação das aprendizagens
• Construir gráficos e outras representações que modelem situações do mundo real.
• Analisar situações do cotidiano do estudante sob a ótica do conceito de função.
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6.4 EQUAÇÕES, INEQUAÇÕES E SISTEMAS
6.4.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Determinar um número desconhecido em uma igualdade. (Por exemplo: determinar
o número que multiplicado por 4 resulta em 32 ou o número que somado com 13
resulta 30).
• Reconhecer que se adicionarmos um valor a uma das parcelas de uma adição,
o resultado também será acrescido deste mesmo valor (por exemplo: 12+4 = 16 e
12+5+4 = 16+5).
Orientações para o ensino
O trabalho com igualdades é fundamental para o desenvolvimento do pensamento
algébrico. Cabe ao professor desconstruir a imagem do sinal de igual como sendo
exclusivamente indicador do resultado de uma operação aritmética, como: "13 + 7
dá, resulta em, é igual a 20". Para isso, é importante que, pelo menos nessa fase de
escolarização, a determinação de um número desconhecido em uma igualdade não
seja associada à utilização da operação inversa, ao contrário, sugere-se que o professor
recorra, sistematicamente, à metáfora da balança. Ou seja, para saber qual o número
que somado com 13 resulta em 30, o estudante não deve ser orientado a realizar a
F1
operação 30 - 13, mas a imaginar uma balança de dois pratos em que em um deles
tenha um objeto de massa desconhecida junto a um peso de 13, e no outro prato tenha
um peso de 30 unidades. Dessa forma, o estudante chegará, sem o estabelecimento
de regras, a 17 unidades para a massa do elemento desconhecido. Essa ideia deve ser
ampliada também para a multiplicação. Ainda fazendo uso da metáfora da balança,
o professor deve levar o estudante a compreender que se adicionarmos um mesmo
valor a ambos os membros de uma igualdade ela continua sendo verdadeira. Por
exemplo, se em uma balança temos um objeto equilibrado com um peso de massa
16, se adicionarmos em cada um dos pratos um peso de massa 5, a balança continuará
em equilíbrio, ou seja, a igualdade continua verdadeira. Cabe destacar a importância
de não ressaltar a ideia de que o sinal de igualdade está associado à realização de uma
operação aritmética, mas à ideia de equivalência.
Avaliação das aprendizagens
• Determinar um número desconhecido em uma igualdade.
• Reconhecer que se adicionarmos um valor a uma das parcelas de uma adição, o
resultado também será acrescido desse mesmo valor.
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6.4.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Reconhecer que se multiplicarmos um dos fatores de um produto por um número,
o resultado também ficará multiplicado por este mesmo número. Por exemplo, se 3 ×
5 = 15, então (3 × 5) × 2 = 15 × 2.
• Reconhecer o valor que torna uma igualdade verdadeira (Por exemplo: na multiplicação
3 × ? =15, o valor desconhecido vale 5).
• Reconhecer alguns valores que tornam uma desigualdade verdadeira (Por exemplo:
se 4 × ? < 20, então o valor desconhecido deve ser menor que 5).
• Reconhecer que, em uma divisão, se multiplicarmos ou dividirmos o dividendo e o
divisor por um mesmo valor, o quociente não se altera (por exemplo: 120÷40 = 12÷4
= 60÷20 ... = 3).
Orientações para o ensino
A partir do trabalho realizado na fase anterior, o estudante já deverá ter incorporado
a ideia de equivalência de termos em uma igualdade. Nesta fase, essa compreensão
deve ser ampliada para a multiplicação. O estudante deverá, ainda, reconhecer que
se na multiplicação 3×5=15 multiplicarmos um dos fatores do produto (3x5) por 2,
a igualdade (=15) também ficará multiplicada por este mesmo número, ou seja: 2x
F2 (3x5) = 2x 15. Nesta fase, também, é iniciado o trabalho com as desigualdades. Assim,
fazendo uma articulação com o campo dos números e suas operações, o estudante
deverá compreender que se o produto de um número natural por quatro é menor
que 20, então este número pode ser o zero, o um, o dois, o três ou o quatro. Em um
primeiro momento, o professor pode propor desafios para que os estudantes avaliem
todas as possibilidades de respostas. Recomenda-se que o professor esteja atento à
ruptura necessária em relação às igualdades, pois, nesse caso, não haveria um único
elemento desconhecido, mas um conjunto deles. Para fazer com que o estudante
reconheça que, em uma divisão, se multiplicarmos ou dividirmos o dividendo e o divisor
por um mesmo valor, o quociente não se altera, o professor poderá usar as ideias de
equivalência e proporcionalidade. Por exemplo, o estudante deverá compreender que
36:9 é equivalente a 12:3 ou a 48:12. Para discutir essa proporcionalidade, o professor
pode utilizar como exemplo algumas receitas culinárias. Por exemplo, se em uma
receita para quatro pessoas utiliza-se seis ovos, para oito pessoas quantos ovos serão
necessários? O estudante deverá perceber, nessas situações, a questão da invariância
da multiplicação e da divisão.
Avaliação das aprendizagens
• Determinar um elemento desconhecido em uma igualdade ou em uma desigualdade.
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6.4.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Determinar o elemento desconhecido em uma igualdade matemática, envolvendo
representação simbólica.
• Perceber relação de desigualdades (Por exemplo: reconhecer que se 4 é maior que
x, então x é menor que 4).
• Estabelecer a técnica da equivalência (metáfora da balança) para resolver equações
de primeiro grau do tipo A(x)=B(x), sendo A(x) e B(x) expressões polinomiais.
• Resolver inequações de primeiro grau simples com coeficiente de "x" positivo,
reconhecendo a representação do resultado na reta numérica.
Orientações para o ensino
É importante que o professor inicialmente verifique os conhecimentos que o estudante
traz de suas aprendizagens anteriores. Para isso, ele poderá propor, logo de início,
atividades que envolvam a determinação de um elemento desconhecido. Por exemplo,
o professor pode iniciar com perguntas do tipo: quanto devo acrescentar ao número
22 para obter 35? E ao número 1/5 para obter 3/5? Na sequência, é importante que
o estudante seja levado a representar simbolicamente estas situações, por exemplo:
22+a=35 ou 22+?=35. Alerta-se, contudo, que neste estudo, não se deve valorizar
regras operatórias, e o estudante deve perceber a ideia de equivalência, descolandose da concepção que associa o sinal de igualdade à realização de uma operação.
Para isso, o recurso à metáfora da balança é uma boa estratégia para que ele perceba
que o sinal de igualdade significa que o primeiro membro é equivalente ao segundo.
Em outro momento, o professor pode propor situações envolvendo noções de
F3 desigualdade. Por exemplo, se a<4, então a pode ser 3, 2, 1 ou 0 (considerando apenas
valores inteiros positivos para a). O estudante deve ser levado a perceber que neste
exemplo a pode assumir diferentes valores. É importante ainda fazer com que ele
compreenda que se a é menor do que 4, então, 4 é maior do que a. Paralelamente, o
estudante deve representar, na reta numérica, os valores que tornam a desigualdade
verdadeira. Situações envolvendo equações de 1º grau, do tipo A(x)=B(x), sendo A(x) e
B(x) expressões polinomiais, devem ser resolvidas usando-se a técnica da equivalência
(ou metáfora da balança). Alertamos, com isso, para a importância de não se apresentar
regras ou fórmulas ao estudante nesta etapa escolar (em especial as do tipo "passa
pra lá, muda o sinal"), mas levá-lo a operar com as propriedades da igualdade/
desigualdade. Nesta fase, ainda, as propostas de resolução de equações de 1° grau,
do tipo A(x)=B(x), sendo A(x) e B(x) expressões polinomiais, devem envolver também
recursos de eliminação de expressões. Por exemplo: ao se deparar com a equação
10x-4=3x+2x+1, o estudante deverá perceber que subtrair 2x e depois subtrair 3x é o
mesmo que subtrair 5x da equação. Com isso, 10x-4=3x+2x+1 é equivalente a 10x-45x=(5x)+1, que é equivalente a 5x-4=1, recaindo numa equação do tipo anterior. Então:
5x=3 e x=5/3. Alerta-se para a importância de o estudante ser estimulado a formular
equações e inequações, propondo-as a seus colegas.
Avaliação das aprendizagens
• Determinar o elemento desconhecido em uma igualdade matemática.
• Determinar os valores que tornam uma desigualdade verdadeira.
• Representar, na reta numérica, os valores que tornam uma desigualdade verdadeira
• Resolver inequações de primeiro grau simples com coeficiente de “x” positivo.
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6.4.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Estabelecer a técnica da transposição de termos para resolver equações de primeiro
grau.
• Compreender as propriedades da invariância das igualdades (multiplicação e divisão
dos membros de uma igualdade por um mesmo número e adição e subtração de
igualdades).
• Resolver inequações de primeiro grau, reconhecendo a representação do resultado
na reta numérica.
• Associar as soluções de duas inequações de primeiro grau a intervalos na reta
numérica (Por exemplo: reconhecer que se x é maior que 2 e ao mesmo tempo é
menor que 5, então o valor de x se encontra no intervalo de 2 a 5).
• Reconhecer que o grau de uma equação determina o número de raízes da equação.
• Resolver equação do segundo grau do tipo ax2+b=c.
• Resolver e elaborar problemas envolvendo sistemas de equações de primeiro grau com
duas incógnitas pelos métodos da adição, substituição ou comparação, e representar
sua solução no plano cartesiano, fazendo uso das representações simbólicas.
• Resolver equações de segundo grau, por meio da fatoração de polinômios. (Por
exemplo: x2-4=0, sendo fatorado em (x+2).(x-2)=0 e tendo como raízes 2 e -2 ou
x2+4x+4=0 sendo fatorado em (x+2)2=0 e tendo como raiz dupla -2).
Orientações para o ensino
F4 Recomenda-se que o trabalho com equações seja iniciado a partir do que o estudante
aprendeu anteriormente. Para tanto, o professor poderá propor atividades que conduzam
às ideias de equivalência (metáfora da balança) e às ideias envolvendo recursos de
eliminação de expressões, já iniciadas na fase anterior. A partir daí, o professor pode
propor situações que levem o estudante a perceber a técnica da transposição de termos
e as propriedades da invariância das igualdades como uma técnica mais econômica em
relação à técnica da equivalência. Também é recomendável a proposição de atividades
para que o estudante perceba que se somar membro a membro uma igualdade, ela não
se altera. Por exemplo: 4+3=7 e 2+1=3, então (4+2) + (3+1) = (7+3). Da mesma forma,
a+x=7 e 2a+x=10 é equivalente a (a+2a) + (x+x) = (7+10) ou (3a) + (2x) = 17. Atividades
dessa natureza preparam o estudante para a compreensão da resolução de sistemas.
O estudante deve resolver questões que envolvam a determinação de um elemento
desconhecido de uma igualdade. Por exemplo, “determinar o número que multiplicado
por 12 resulta 144” ou “determine os números que elevados ao quadrado resultam 16”. Em
propostas como a primeira, o estudante poderá perceber que há uma única solução; já,
no segundo exemplo, ele perceberá que há duas soluções que satisfazem o problema.
Mais à frente, o professor poderá chamar a atenção do estudante para a relação entre
o número de raízes de uma equação e o grau da mesma (por exemplo: 12x =144
tem apenas uma solução; 16=x2 tem duas soluções). Em outro momento, o professor
poderá propor situações que envolvam a resolução de inequações de primeiro grau e
a representação do resultado na reta numérica, resgatando aprendizagens anteriores.
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6.4.2 FASES 3 e 4
Orientações para o ensino (continuação)
Na continuidade, recomendam-se propostas que envolvam a associação das soluções
de duas inequações de primeiro grau a intervalos na reta numérica (por exemplo:
reconhecer que se x é maior que 2 e ao mesmo tempo é menor que 5, então o
valor de x se encontra no intervalo entre 2 e 5). Por fim, ampliando o trabalho com
solução de equações do 2° grau, devem ser propostas resolução de equações do
tipo ax2+b=c (por exemplo: x2 + 3 = 7 ou 2x2 = 8). Partindo de equações do tipo
ax2+b=c, o professor pode sugerir atividades que envolvam solucionar equações do 2°
grau, por meio da fatoração de polinômios. (Por exemplo: x2-4=0, sendo fatorado em
(x+2)(x-2)=0 e tendo como raízes 2 e -2 ou x2+4x+4=0 sendo fatorado em (x+2)2=0
e tendo como raiz dupla -2). Em especial, equações do tipo (x+2)2=9, devem ser
propostas, levando o estudante a refletir sobre "que números elevados ao quadrado
F4 resultam 9?". Ao tentar resolver este questionamento, ele será conduzido a perceber
que tanto -3 como +3 elevados ao quadrado resultam 9, então, (x+2)=3 ou (x+2)=-3.
Dessa forma, além de retomar propriedades numéricas, a equação se reduz a uma
equação de 1° grau, que pode ser facilmente resolvida. As equações de 2° grau
(completas) devem ser resolvidas pela fatoração. Portanto, recomenda-se que neste
momento apenas equações facilmente fatoráveis (por exemplo: x2+6x+9, que pode ser
fatorado em (x+3)2) sejam propostas. A chamada formula de Bháskara será apresentada
ao estudante em outra fase de escolaridade.
Avaliação das aprendizagens
• Resolver equações de primeiro 1º grau.
• Representar, na reta numérica, o resultado inequação do 1º grau.
• Associar as soluções de duas inequações de 1º grau a intervalos na reta numérica.
• Resolver equação do segundo grau do tipo ax2+b=c.
6.4.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Associar duas retas no plano cartesiano à representação de um sistema de duas
equações de primeiro grau e duas incógnitas.
Orientações para o ensino
A representação no plano cartesiano de um sistema de duas equações de primeiro grau
e duas incógnitas, cujo trabalho foi iniciado na etapa anterior de escolaridade, deve
ser retomada no começo do Módulo 1. A percepção das relações entre a álgebra e a
geometria é um elemento essencial para que o estudante desenvolva o pensamento
M1 funcional. Nesse momento de escolarização, é importante perceber a reta como
lugar geométrico. Dessa forma, o estudante perceberá que esse lugar geométrico
é formado pelos valores das variáveis que obedecem a determinada relação. Por
exemplo, perceber que a equação x+y=7 é o lugar geométrico do plano cartesiano
cujos valores de x e de y resultam em soma 7. Com isso, será possível reconhecer que
a equação x+y=7 apresenta infinitas soluções, mas que o sistema formado por essa
equação e a equação x-y=1, por exemplo, que também apresenta infinitas soluções,
contempla uma única solução (o par ordenado (4,3)) que se encontra na interseção
das duas retas.
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6.4.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Orientações para o ensino (continuação)
Para essa construção, é preciso que o professor tenha cuidado na escolha das equações
do sistema, para que o estudante consiga reconhecer diferentes pares ordenados
que sejam solução de uma equação. Cabe ressaltar que o trabalho com álgebra
deve ser intimamente relacionado com a geometria analítica. É importante que o
estudante relacione, sistematicamente, as diferentes equações às suas representações
M1 geométricas, no sistema cartesiano.
Avaliação das aprendizagens
• Representar um sistema de duas equações e duas incógnitas no plano cartesiano.
• Determinar graficamente a solução de um sistema de duas equações e duas
incógnitas.
• Reconhecer o ponto de interseção das retas determinadas pelas equações do
sistema à sua solução.
Expectativas de aprendizagem
• Associar a região do plano cartesiano à solução de um sistema de duas inequações
de primeiro grau e duas incógnitas.
• Resolver sistemas de até três equações de primeiro grau e três incógnitas por
escalonamento.
• Determinar as raízes de uma equação do segundo grau por fatoração, pelo método
de completar quadrados ou utilizando a fórmula de Bháskara.
Orientações para o ensino
A relação entre a interseção de duas retas no plano cartesiano e o sistema formado
por duas equações e duas incógnitas deve ser aprofundada no Módulo 2. Nesse
momento, pode-se discutir a posição de duas retas e a solução de sistemas impossíveis
e indeterminados. O método do escalonamento para a resolução de sistemas será
ampliado, a partir do chamado método da adição, já conhecido pelos estudantes. É
importante que sejam retomadas as propriedades das igualdades, para que o estudante
construa a ideia de escalonamento. A resolução de equações do segundo grau, que
M2
já vinha sendo explorada por fatoração e pelo método de completar quadrados,
ganha mais uma maneira de resolução, a chamada fórmula de Bháskara. Entretanto, é
importante que o professor parta do método de completar quadrados para chegar à
relação de Bháskara, que nada mais é que uma generalização desse método. A fórmula
deve, então, ser construída junto com o estudante, e não simplesmente apresentada
pronta. As articulações com a geometria analítica devem ser retomadas, particularmente
no trabalho com a discussão da solução de sistemas. Situações contextualizadas no
cotidiano de estudantes trabalhadores permitem que eles percebam a conveniência
de utilizar sistemas de equações para resolver problemas.
Avaliação das aprendizagens
• Associar a região do plano cartesiano à solução de um sistema de duas inequações
de primeiro grau e duas incógnitas.
• Resolver sistemas de até três equações de primeiro grau e três incógnitas por
escalonamento.
• Determinar as raízes de uma equação do segundo grau por diferentes métodos.
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6.5 CÁLCULO ALGÉBRICO
6.5.1 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Adicionar e subtrair monômios de grau unitário (Por exemplo: reconhecer que
2x+3x=5x).
• Reconhecer um polinômio como a soma algébrica de monômios e somar e subtrair
monômios semelhantes.
Orientações para o ensino
O trabalho com operações entre monômios deve ser exploratório e levar o estudante
a relacionar cálculos algébricos e aritméticos. Por exemplo, 2+3=5 e 2x+3x=5x; 7-4=3
e 7y-4y=3y ou 7y2-4y2=3y2. É importante que o estudante perceba que somamos ou
F3
subtraímos "coisas" semelhantes. Deve-se evitar o ensino de regras ou definições,
que são desnecessárias neste momento escolar. Na continuidade, o estudante deve
ser levado a compreender um polinômio como uma soma algébrica de monômios.
Por exemplo, o polinômio (4x + 3y – 2x2) representa a soma dos monômios
(4x) + (3y) + (-2x2). É importante, neste momento, retomar algumas propriedades
numéricas, tais como a associatividade, a comutatividade e a propriedade distributiva.
Avaliação das aprendizagens
• Adicionar e subtrair monômios de grau unitário.
• Adicionar e subtrair monômios semelhantes.
Expectativas de aprendizagem
• Multiplicar binômios por monômios ou por binômios, com coeficientes inteiros,
utilizando a propriedade distributiva.
• Estabelecer relações entre os produtos notáveis e as operações aritméticas (por
exemplo: reconhecer que (10+2)2 = (102 + 2 X 10 X 2 + 22) e, portanto, é diferente de
(102 +22).
• Desenvolver produtos notáveis dos tipos (x ± y)2, (x + y) · (x – y) e (x + a) · (x + b)
• Relacionar os produtos notáveis aos casos de fatoração x2 ± 2xy + y2 = (x ± y)2,
x2 – y2 = (x + y) · (x – y) e x2 + Sx + P = (x + a) · (x + b) (com S = a + b e P = a · b).
Orientações para o ensino
Retomando as aprendizagens realizadas nas fases anteriores, o estudante deve
F4 ser levado a compreender polinômios como uma soma de monômios e a somar
e subtrair monômios semelhantes. Na continuidade, o trabalho com expressões
algébricas deve ser ampliado e o estudante ser levado a multiplicar monômios por
binômios. É importante, neste momento, articular produtos algébricos como a
operação de multiplicação com números. Recomenda-se, também, retomar as
propriedades aritméticas, em especial a propriedade distributiva da multiplicação sobre
a adição. Por exemplo, quando multiplicamos 35 por 5, multiplicamos 30+5 por 5:
(30×5) + (5×5) = 150+25= 175. Então, (a+b)×3a = (a×3a)+(b×3a)=(3a2+3ab). De modo
análogo, ao multiplicar dois binômios entre si, tem-se, por exemplo, (2x+y) × (y+x) = (2x×y)
+ (2x×x) + (y×y) = 2xy + 2x2 + y2. Na sequência, o estudante deve ser levado a compreender
os produtos notáveis como um tipo especial de produto: (x+y)2 / (x-y)2 e (x+y) (x-y).
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6.5.1 FASES 3 e 4
Orientações para o ensino (continuação)
Recomenda-se, ainda, que o estudante seja levado a trabalhar com a representação
geométrica desses produtos. Na Internet há sites com jogos envolvendo produtos
notáveis. Atividades envolvendo operações aritméticas devem ser propostas, levando
o estudante a identificar modos operatórios. Por exemplo, é importante que ele
reconheça que (10+2)2 = (102 + 2 × 10 × 2 + 22) e, portanto, é diferente de (102 +22).
De modo análogo, ele deve ser conduzido a perceber que (12 – 4) (12 + 4) =
122 – 4 × 12 – 42 = 144 – 48 – 16 = 80 e, portanto, é diferente de (122 – 42). O estudante
deve ser levado a estabelecer relações entre os produtos algébricos e as operações
aritméticas. Retomando as ideias de produtos notáveis, o estudante deve ser levado a
lidar com produtos do tipo (x + a) (x + b), por exemplo: (x + 7) (x + 2) = x2 + 9x + 14. Em
outro momento, o professor poderá alertar para a relação entre o resultado do produto
(x + a) (x + b), em que a e b são números e a expressão [x2 + (a + b) x + (a × b)] ou
[x2 + Sx + P]. Este tipo de produto é conhecido como Produto de Stevin, em homenagem
F4 a Simon Stevin, físico, engenheiro e matemático holandês, que viveu entre 1548 e 1620.
Observa-se que, em etapas posteriores, quando for apresentada a equação de 2º grau,
esss conhecimentos serão retomados e ampliados. O trabalho com fatoração deve
ser proposto de modo articulado aos produtos notáveis, de modo a levar o estudante
compreender as relações entre eles. Por exemplo, o estudante deverá compreender as
relações entre: x2 ± 2xy + y2 e (x ± y)2 como equivalentes, ou seja x2 ± 2xy + y2 = (x±y)2.
Avaliação das aprendizagens
• Multiplicar binômios por monômios ou por binômios, com coeficientes inteiros,
utilizando a propriedade distributiva.
• Estabelecer relações entre os produtos notáveis e as operações aritméticas (por
exemplo: reconhecer que (10+2)2 = (102 + 2 × 10 × 2 + 22) e, portanto, é diferente de
(102 +22).
• Desenvolver produtos notáveis dos tipos (x ± y)2, (x + y) · (x – y) e (x + a) · (x + b)
• Relacionar os produtos notáveis aos casos de fatoração x2 ± 2xy + y2 = (x ± y)2,
x2 – y2 = (x + y) · (x – y) e x2 + Sx + P = (x + a) · (x + b) (com S = a + b e P = a · b).
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6.6 FUNÇÕES NOTÁVEIS
6.6.1 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Reconhecer a relação entre a proporcionalidade direta e a função linear.
• Reconhecer a representação algébrica e a representação gráfica de uma função
afim.
M1 • Resolver e elaborar problema envolvendo função afim.
• Relacionar uma sequência numérica com crescimento linear a uma função de
domínio discreto.
• Reconhecer o zero, o coeficiente linear e o coeficiente angular de uma função afim
no plano cartesiano.
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6.6.1 MÓDULOS 1, 2 e 3
Orientações para o ensino
As chamadas funções de primeiro grau se caracterizam essencialmente pelo modelo
de crescimento ou decrescimento linear, e essa ideia deve permear todo o seu
estudo. Situações do cotidiano do estudante podem servir de contexto para perceber
esse modelo. Por exemplo, o valor a pagar que varia em função da quantidade de
combustível colocada no tanque pode ser modelado pela função linear. Nesse
momento, uma discussão sobre o preço do litro do combustível em postos diferentes
pode servir de ponto de partida para modelar a expressão algébrica associada e, a partir
daí, compreender que o valor do litro funciona como o coeficiente angular da função;
quanto maior o valor do litro de combustível, mais inclinado fica o gráfico a função.
A proporcionalidade deve ser constantemente explorada. Por exemplo, se dobrarmos
a quantidade de combustível colocada no tanque, o valor a pagar também dobra. O
valor de uma corrida de taxi pode ilustrar o comportamento da função afim. Nesse
caso, a existência de um valor fixo, a bandeirada, permite compreender a ideia de
coeficiente linear, e perceber como a modificação desse valor provoca, por exemplo,
uma translação no gráfico da situação representada. Cabe lembrar a importância de
realizar a conversão de registros em ambos os sentidos. Por exemplo, se é importante
elaborar o gráfico de uma função, a partir de sua representação algébrica, é mais
importante ainda reconhecer a expressão algébrica associada a um gráfico. Esse é o
momento, também, de ampliar o conceito de progressão aritmética (PA), associando-a
a uma função afim de domínio discreto. Não se trata de estabelecer fórmulas para a
M1
determinação do termo geral ou da soma de seus termos, mas de reconhecer esses
elementos, a partir de uma situação funcional. No que se refere às possibilidades de
articulações com essas expectativas, as diversas situações do mundo do trabalho do
estudante, os fenômenos explorados em outras disciplinas, tais como Física, Química
e Biologia são exemplos que podem servir de contexto para o trabalho com as funções
lineares. O mesmo acontece com as finanças pessoais do estudante. Por exemplo, se
alguém possui certa quantia e deseja economizar mensalmente determinado valor
para comprar uma geladeira. Nesse momento, não somente a ideia de função afim
está em jogo, mas também o trabalho com o conceito de progressão aritmética;
durante quanto tempo deve ser feita essa economia? Quanto se deve economizar
mensalmente? Se o valor inicial for maior, qual deve ser a economia mensal para um
mesmo tempo?
Avaliação das aprendizagens
• Reconhecer a relação entre a proporcionalidade direta e a função linear.
• Reconhecer a representação algébrica e a representação gráfica de uma função
afim.
• Resolver e elaborar problema envolvendo função afim.
• Relacionar uma sequência numérica com crescimento linear a uma função de
domínio discreto.
• Reconhecer o zero, o coeficiente linear e o coeficiente angular de uma função afim
no plano cartesiano.

PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

6.6.1 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Reconhecer a representação algébrica e a representação gráfica de uma função
quadrática, associando a curva a uma parábola.
• Reconhecer, na representação gráfica da função do segundo grau, elementos como
zeros, intersecção com o eixo das ordenadas, eixo de simetria, concavidade e pontos
de máximo/mínimo.
• Reconhecer a representação algébrica e a representação gráfica de uma função
exponencial, associando-a ao seu padrão de crescimento.
• Diferenciar o modelo de crescimento/decrescimento da função exponencial em
relação às funções lineares e quadráticas.
• Relacionar uma sequência numérica com crescimento exponencial a uma função
de domínio discreto.
• Identificar o domínio de validade e situações de continuidade e descontinuidade de
funções lineares, quadráticas e exponenciais.
• Reconhecer a função de segundo grau como um modelo para o movimento
uniformemente variado.
• Reconhecer as transformações sofridas pelos gráficos das funções lineares,
quadráticas e exponenciais em função da variação dos parâmetros, preferencialmente,
utilizando recursos tecnológicos.
Orientações para o ensino
A função quadrática não deve ser apresentada ao estudante como algo pronto,
M2 por meio de definições, mas como um modelo para fenômenos físicos, como,
por exemplo, a altura de um objeto lançado para cima em relação ao tempo. Após
estabelecer as representações algébrica e gráfica da função quadrática, a análise de
seus elementos (interseção com os eixos, concavidade, pontos de máximo e mínimo,
etc.) pode ser feita por meio de um software (GeoGebra, por exemplo). Nesse
momento, o estudante será levado a compreender como a variação nos parâmetros
da expressão algébrica da função modifica o seu gráfico. É interessante iniciar pela
expressão fundamental (y=x2) para, a partir daí, observar o que acontece com a
parábola ao, por exemplo, acrescentarmos um fator ao termo de segundo grau. Isso
também pode colaborar para a compreensão da ideia de função exponencial; se na
função quadrática (y=x2) a base varia (x) e o expoente é fixo (2), na função exponencial
(y=ax) a base é fixa e, neste caso, quem varia é o expoente (x). Isso permite diferenciar
a maneira de crescimento e decrescimento das funções já estudadas (linear,
quadrática e exponencial) e evitar a cristalização bastante comum, pelo estudante,
de que todos os gráficos de funções que não são lineares são parábolas. A função
exponencial de domínio discreto deve ser relacionada ao conceito de progressão
geométrica (PG), sem que sejam apresentadas fórmulas para determinação do
termo geral, soma de termos etc. É importante ressaltar que o desejado, no estudo
das funções, é que o estudante compreenda os modelos subjacentes a cada uma
das funções notáveis. Dessa forma, não é adequado o trabalho com a resolução
de equações e inequações, que não colabora para essa construção. No trabalho
com a função quadrática, a articulação com os fenômenos físicos é fundamental.
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6.6.1 MÓDULOS 1, 2 e 3
Orientações para o ensino (continuação)
Temas ligados à economia doméstica, por sua vez, devem ser articulados ao estudo
da função exponencial. Por exemplo, a análise do crescimento da dívida no cartão
de crédito ou cheque especial pode ser modelizada pela função exponencial. Nesse
momento, o conceito de progressão geométrica pode ser retomado para, por exemplo,
identificar na representação gráfica em quanto tempo a dívida atingiria determinado
valor, ou qual seria o valor da dívida após certo tempo.
Avaliação das aprendizagens
• Reconhecer a representação algébrica e a representação gráfica de uma função
quadrática, associando a curva a uma parábola.
• Reconhecer, na representação gráfica da função do segundo grau, elementos como
zeros, intersecção com o eixo das ordenadas, eixo de simetria, concavidade e pontos
de máximo/mínimo.
M2
• Reconhecer a representação algébrica e a representação gráfica de uma função
exponencial, associando-a ao seu padrão de crescimento.
• Diferenciar o modelo de crescimento/decrescimento da função exponencial em
relação às funções lineares e quadráticas.
• Relacionar uma sequência numérica com crescimento exponencial a uma função
de domínio discreto.
• Identificar o domínio de validade e situações de continuidade e descontinuidade de
funções lineares, quadráticas e exponenciais.
• Reconhecer a função de segundo grau como um modelo para o movimento
uniformemente variado.
• Reconhecer as transformações sofridas pelos gráficos das funções lineares,
quadráticas e exponenciais em função da variação dos parâmetros, preferencialmente
utilizando recursos tecnológicos.
Expectativas de aprendizagem
• Relacionar a representação algébrica com a representação gráfica da função seno.
• Relacionar as transformações sofridas pelo gráfico da função seno com modificações
nos coeficientes de sua expressão algébrica. Por exemplo, utilizando um software,
verificar as alterações no período da função quando se modifica o parâmetro a na
expressão y = sen(ax)
M3
• Relacionar a representação algébrica com a representação gráfica da função coseno.
• Relacionar as transformações sofridas pelo gráfico da função cosseno com
modificações nos coeficientes de sua expressão algébrica. Por exemplo, utilizando
um software, verificar as alterações no período da função, quando se modifica o
parâmetro a na expressão y = cos(ax)
• Reconhecer as funções trigonométricas como modelos para o movimento circular.
Orientações para o ensino
O movimento circular pode servir de ponto de partida para o estudo das funções
trigonométricas. Por exemplo, analisar como a altura de uma cadeira da roda gigante
varia em função do tempo. Isso permite que o estudante seja levado a diferenciar
o comportamento da função trigonométrica das outras funções notáveis estudadas
anteriormente (linear, quadrática e exponencial).
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6.6.1 MÓDULOS 1, 2 e 3
Orientações para o ensino (continuação)
Nesse momento, é possível analisar, também, como esse comportamento se modifica
quando se alteram os coeficientes da expressão algébrica. Por exemplo, o que
acontece se aumentarmos a velocidade da roda gigante. Essa análise pode ser bastante
ampliada com a utilização de softwares livres (Winplot, por exemplo), na medida em
que o estudante percebe rapidamente as modificações sofridas pelo gráfico, a partir da
alteração nos coeficientes da expressão algébrica. Também aqui, a ênfase deve ser dada
ao comportamento das funções, e não a fórmulas de transformação ou a identidades
trigonométricas. O estudo das funções trigonométricas pode ser muito bem articulado
M3 com diferentes fenômenos do cotidiano, com o auxílio das aprendizagens realizadas
nas outras disciplinas, particularmente em Física. Por exemplo, as variações das marés
nas praias, movimentos circulares ou ondas sonoras.
Avaliação das aprendizagens
• Relacionar a representação algébrica com a representação gráfica da função seno.
• Relacionar as transformações sofridas pelo gráfico da função seno com modificações
nos coeficientes de sua expressão algébrica.
• Relacionar a representação algébrica com a representação gráfica da função coseno.
• Relacionar as transformações sofridas pelo gráfico da função cosseno com
modificações nos coeficientes de sua expressão algébrica.
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7. GRANDEZAS E MEDIDAS
7.1 NOÇÃO DE GRANDEZA
7.1.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Compreender intuitivamente a necessidade das grandezas para o estabelecimento
de comparações.
• Reconhecer a relação entre o tamanho da unidade escolhida e o número obtido na
contagem.
• Selecionar instrumentos de medida apropriados à grandeza a ser medida.
• Utilizar instrumentos de medida com compreensão do processo de medição e das
características do instrumento escolhido.
• Reconhecer a relação entre a unidade escolhida e o número obtido na medição de
comprimentos, massas e capacidades.
Orientações para o ensino
Não se pode esquecer que o estudante de EJA recorre frequentemente, em suas
práticas sociais, à medição de grandezas de diferentes tipos. Dessa forma, são as
situações de seu cotidiano que devem dar suporte à aprendizagem dos conteúdos
escolares. O trabalho com as grandezas pode ser iniciado com um breve debate
F1 sobre o que o estudante entende por medir. Esse debate deve levar o estudante a
compreender que medir significa comparar, ou seja, para medir um comprimento
precisamos comparar quantas vezes determinada unidade de medida cabe naquele
comprimento. Algumas sugestões dos estudantes poderão servir para escolher qual
seria o instrumento mais apropriado para medir o tempo, o comprimento, a massa
(“peso”) e a capacidade, e que não precisa, necessariamente, ser um instrumento
de medida convencional. O estudante de EJA traz consigo conhecimentos tais
como medir uma estante, utilizando palmos ou calcular a distância da entrada da
casa até a cozinha, fazendo uso de passos. É importante que o estudante perceba
que essas medidas apresentam variações de uma pessoa para outra, o que implica
na necessidade de se estabelecer um sistema de unidades de medida padrão. O
recurso à história pode colaborar bastante para essa compreensão, e ser articulado
com outras disciplinas escolares. Cada grandeza a ser medida (comparada) requer a
seleção de um instrumento adequado para isso, por exemplo, para medir o tempo,
posso utilizar o relógio, para medir comprimentos, utilizo uma fita métrica ou régua,
para medir a massa de uma pessoa, devo utilizar uma balança, e assim por diante.

PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

7.1.1 FASES 1 e 2
Orientações para o ensino (continuação)
Alguns questionamentos podem ser realizados pelo professor, tais como, "Qual a
unidade medida mais apropriada para medirmos a fachada de uma casa (metro), o
tampo de uma mesa (centímetro), a massa de uma pessoa (quilograma), a quantidade
de comida em um prato (grama), a quantidade de água em uma caixa d'água (litro) ou
a dosagem de um remédio (mililitro)". É de fundamental importância que o estudante
F1
compreenda que medir é fazer comparações.
Avaliação das aprendizagens
• Utilizar instrumentos de medida com compreensão do processo de medição e das
características do instrumento escolhido.
• Reconhecer a relação entre a unidade escolhida e o número obtido na medição de
comprimentos, massas e capacidades.
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Expectativas de aprendizagem
• Demonstrar entendimento de atributos como comprimento, área, massa e volume e
selecionar a unidade adequada para medir cada atributo.
• Reconhecer as grandezas comprimento, área, massa, capacidade, volume e
temperatura, e selecionar a unidade adequada para medir cada grandeza.
Orientações para o ensino
Ao iniciar essa fase, é importante que o professor recupere as aprendizagens realizadas
na fase anterior. Nesse momento, o estudante já deverá ter compreendido que para
comparar elementos é preciso definir qual grandeza estamos comparando. Por
exemplo, para comparar uma melancia com um melão, deve-se estabelecer, antes,
F2
o que será comparado: a massa (“peso”), o preço ou o volume. Como os estudantes
de EJA são, em sua grande maioria, trabalhadores, pode-se iniciar uma discussão
sobre os instrumentos de medida que eles utilizam em suas práticas trabalhadoras. Por
exemplo, o que uma cozinheira utiliza para medir a quantidade dos ingredientes de
suas receitas? Esse é um bom momento para modificar a concepção que a grandeza
capacidade está associada a líquidos, na medida em que uma xícara de farinha tem
determinada capacidade.
Avaliação das aprendizagens
• Reconhecer as grandezas comprimento, área, massa, capacidade, volume e
temperatura, e selecionar a unidade adequada para medir cada grandeza.
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7.1.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Reconhecer as grandezas: comprimento, área, massa, capacidade, volume e
temperatura, e selecionar o tipo apropriado de unidade para medir cada grandeza.
Orientações para o ensino
É importante que ao iniciar essa fase de estudos o professor recupere as aprendizagens
realizadas anteriormente. Nesse momento, o estudante deve ser capaz de diferenciar
objeto, grandeza e sua medida. Por exemplo, o objeto "melão" possui uma grandeza
inerente a ele, a massa, e essa grandeza massa pode ser medida, obtendo-se
um número real associado a uma unidade de medida (3 kg). As práticas sociais do
F3
estudante devem sempre servir de contexto para o estudo em sala de aula. No trabalho
com as grandezas, pode ser solicitado do estudante que diga que unidades de medida
ele utiliza em suas atividades profissionais. Por exemplo, um estudante que trabalhe
na confecção de alimentos pode citar a xícara de chá como unidade. A partir daí, o
professor pode estimular o debate com questões do tipo "quantos gramas de farinha
de trigo existem em uma xícara?". "E se for óleo, quantos mililitros caberiam na xícara?”.
Avaliação das aprendizagens
• Reconhecer as grandezas comprimento, área, massa, capacidade, volume e
temperatura, e selecionar a unidade adequada para medir cada grandeza.

PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

7.1.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Usar unidades apropriadas para medir grandezas e fazer conversões, dentro de um
mesmo sistema, entre unidades de medidas de grandezas.
• Utilizar instrumentos de medida para realizar medições (régua, escalímetro, transferidor,
esquadros, trena, relógio, cronômetro, balança, termômetro etc.).
• Compreender “erro de medição” na utilização de instrumentos de medida.
Orientações para o ensino
Partindo dos conhecimentos que o estudante traz de suas aprendizagens anteriores
e de suas práticas sociais, o trabalho com grandezas e medidas deve ser ampliado na
Fase 4, e o estudante ser levado a converter unidades, dentro de um mesmo sistema de
medidas. Recomenda-se, contudo, que o trabalho não faça uso de regras ou esquemas
(como o da escada, por exemplo), mas que o estudante seja levado a compreender
relações entre as unidades (1 metro é 100 vezes maior do que o centímetro, então, se
1metro=100centímetros; 2metros=200 centímetros; 2,5 metros=250 centímetros). É
importante ainda que o estudante saiba escolher adequadamente qual unidade deve ser
F4 considerada em uma medição. Por exemplo, para medir o comprimento de um caderno
não faz sentido usar o quilômetro, mas, sim, o centímetro. Uma sugestão interessante
pode ser a de levar o estudante a buscar no site do Instituto Nacional de Metrologia
– INMETRO, outros sistemas de medidas, além dos já conhecidos, e suas unidades.
O estudante poderá fazer um breve relatório de sua pesquisa/busca, socializando
suas aprendizagens com seus colegas de turma. É recomendável a articulação com
as medidas usadas nas diversas ciências (Astronomia, Microbiologia, dentre outras).
Recomenda-se, ainda, fazer uso de recursos da História da Matemática, levando o
estudante a perceber a presença das medições na história da humanidade. Nessa
fase, o estudante deve compreender as ideias de "erro de medição", percebendo que
medições sofrem influência de possíveis erros (erro de leitura, erro de posicionamento
do instrumento, erro associado às condições físicas do instrumento, dentre outros).
Avaliação das aprendizagens
• Usar unidades apropriadas para medir grandezas e fazer conversões, dentro de um
mesmo sistema, entre unidades de medidas de grandezas.
• Utilizar instrumentos de medida para realizar medições.
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7.1.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Compreender a ideia de grandeza, inclusive grandezas formadas por relações entre
outras grandezas (densidade, aceleração etc.).
Orientações para o ensino
O estudante da modalidade EJA mobiliza constantemente o conceito de grandeza,
mas, muitas vezes, não percebe a sua caracterização. Nessa fase de escolarização,
é importante que ele seja levado a retomar a ideia de grandeza já explorada
anteriormente. Por exemplo, para estabelecer que um determinado estudante é maior
M1 que outro, é preciso identificar o que se quer comparar (Idade? Massa? Altura?). As
grandezas compostas também devem ser retomadas nesse momento. Por exemplo,
compreender que a grandeza velocidade é formada pela razão entre duas grandezas:
comprimento (espaço percorrido) e tempo. Situações do cotidiano dos estudantes
podem fornecer excelentes articulações no trabalho com grandezas. Por exemplo, o
que significa área útil em um prédio de apartamentos?
Avaliação das aprendizagens
• Compreender a ideia de grandeza, inclusive grandezas formadas por relações entre
outras grandezas.

7.2 GRANDEZAS GEOMÉTRICAS
7.2.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Medir e comparar comprimentos, utilizando unidades não convencionais.
• Medir um mesmo comprimento, utilizando diferentes unidades não convencionais
(palmo da mão, palitos, pedaços de barbante, etc.) e perceber que um mesmo
comprimento pode ser expresso por diferentes medidas.
• Comparar de maneira direta o comprimento de dois ou mais objetos.
• Comparar comprimentos horizontais, verticais e de contornos formados por linhas
retas, utilizando medidas não convencionais, tais como palmo, passo, lápis etc.
• Determinar o comprimento de caminhos utilizando medidas não convencionais.
F1 • Usar unidades convencionais de medida para medir comprimentos.
• Comparar e ordenar comprimentos horizontais, verticais e de contornos de figuras
(formadas por linhas retas e curvas), por medição utilizando metros e centímetros,
reconhecendo a relação entre um metro e 100 centímetros.
• Realizar estimativas de medida de comprimento e capacidade.
• Realizar conversões simples entre unidades de medida convencionais mais comuns
de comprimento (metro e centímetro) e capacidade (litro e mililitro).
• Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de comprimento e capacidade.
• Comparar áreas de duas figuras planas, recorrendo às relações entre elas ou à
decomposição e composição.
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7.2.1 FASES 1 e 2
Orientações para o ensino
Antes de se utilizar instrumentos de medidas convencionais, pode-se trabalhar com
os instrumentos de medidas não convencionais como, por exemplo, o palmo, palitos
(de fósforo, de dente ou de sorvete), pedaços de barbante, passos etc. Uma tarefa
que pode ser proposta ao estudante é a de medir o comprimento do tampo da mesa
com palmos. Cada estudante encontrará um resultado, pois cada um possui um
tamanho de mão diferente ao do colega. Neste momento, deve-se debater sobre
a necessidade de uma padronização dos instrumentos de medidas. Outra atividade
interessante é a de medir o comprimento do quadro do professor com diversos
instrumentos, tais como barbante, lápis, palmos etc. Atividades realizadas no pátio
da escola são boas oportunidades de se trabalhar medições (distâncias) com passos.
Algumas perguntas poderão ser feitas, tais como, "Quantos passos serão necessários
para se atravessar todo o pátio?" e "Quantos passos devemos dar para chegar até
a sala?". O professor deve anotar os resultados de todos os estudantes e discuti-los
em sala podendo, inclusive, representar esses resultados em tabelas. Mais uma vez,
teremos resultados diferentes o que mostra que cada um tem um passo diferente
dos demais. Após o trabalho com as medidas não convencionais, pode-se recuperar
unidades padronizadas, como o metro e o centímetro. É importante que os estudantes
F1 percebam que 1 metro equivale a 100 centímetros. Conversões simples deverão
ser feitas, tais como, metro e centímetro e litro e mililitro. O decímetro é bastante
utilizado em atividades profissionais, e pode ser explorado nesse momento. Resolver
e elaborar problemas são de extrema importância para que o estudante perceba os
conceitos envolvidos. Os conteúdos dos problemas devem fazer parte do dia a dia
dos estudantes de EJA, tais como os que envolvem medidas de comprimento e área.
Figuras geométricas planas podem ter suas áreas medidas por meio da composição e
decomposição em figuras já conhecidas pelos estudantes.
Avaliação das aprendizagens
• Determinar o comprimento de caminhos, utilizando medidas não convencionais.
• Usar unidades convencionais de medida para medir comprimentos.
• Comparar e ordenar comprimentos horizontais, verticais e de contornos de figuras.
• Reconhecer a relação entre um metro e 100 centímetros.
• Realizar estimativas de medida de comprimento e capacidade.
• Realizar conversões simples entre unidades de medida convencionais mais comuns
de comprimento e capacidade.
• Resolver problemas que envolvam medidas de comprimento e capacidade.
• Comparar áreas de duas figuras planas, recorrendo às relações entre elas ou à
decomposição e composição.
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7.2.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Comparar e ordenar comprimentos horizontais, verticais e de contornos de figuras
(formadas por linhas retas e curvas), reconhecendo as relações entre metro, centímetro,
milímetro e quilômetro.
• Realizar estimativas de medidas de comprimento e capacidade.
• Compreender a noção de perímetro.
• Estimar e determinar o perímetro de várias figuras planas, usando unidade convencional.
• Ordenar itens por medidas de capacidade (quantidade de líquido ou de grãos, por
exemplo).
• Comparar áreas de figuras poligonais desenhadas em malha quadriculada pela
contagem de quadradinhos e metade de quadradinhos.
• Comparar áreas de duas figuras planas, recorrendo às relações entre elas ou a
decomposição e composição.
• Medir a área, cobrindo uma superfície plana com unidades quadradas.
• Reconhecer que duas figuras podem ter a mesma área, mas não são necessariamente
congruentes.
• Determinar experimentalmente, usando cubos, o volume de um prisma retangular.
• Distinguir entre quantidade e massa (“peso”), evidenciando ser capaz de diferenciar,
intuitivamente, as ideias de volume e densidade.
• Desenvolver estratégias para estimar e comparar a medida da área de retângulos,
triângulos e outras figuras regulares, utilizando malhas.
F2 • Resolver e elaborar problemas que envolvem medidas de comprimento, área e capacidade.
• Compreender o significado de um metro quadrado e de um centímetro quadrado
para comparar áreas.
• Determinar o perímetro de quadriláteros, triângulos e outros polígonos representados
em malhas quadriculadas.
• Estimar medidas de comprimentos e de áreas de figuras planas.
• Compreender o uso de escalas em mapas.
• Medir distâncias usando escalas em mapas.
• Comparar e ordenar capacidades, reconhecendo as relações entre litro e mililitro.
Orientações para o ensino
Nesta etapa, é importante que o professor recupere as aprendizagens realizadas
nas fases anteriores, inclusive retomando algumas atividades. A partir daí, pode-se
propor que o estudante meça as dimensões do quadro da sala de aula (poderão ser
utilizadas réguas, trenas, metro de pedreiro). Com isso, eles poderão perceber que
podem representar as medidas encontradas de diferentes modos, isso é, em unidades
diferentes. É importante propor atividades envolvendo estimativas e, em seguida,
propor que eles utilizem instrumentos para verificar os resultados precisos. O conceito
de perímetro deve ser abordado como sendo uma grandeza associada ao contorno
de uma figura plana, e não à soma das medidas dos lados de um polígono. A palavra
perímetro tem diferentes interpretações no cotidiano, que não necessariamente a
matemática; dessa forma é importante que o professor promova um debate em sala,
para que o estudante possa expor as suas ideias.
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7.2.1 FASES 1 e 2
Orientações para o ensino (continuação)
Atividades em que a medida da área de uma superfície pode ser obtida, por meio da
composição e da decomposição de outras superfícies ajudam a compreender que
figuras diferentes podem ter a mesma área. Nesse momento, é fundamental que o
professor leve os estudantes a apresentarem as estratégias que eles utilizam em seu
dia a dia para determinar medidas de áreas. Em suas atividades profissionais, muitas
vezes, os estudantes utilizam esse tipo de estratégia para determinar a medida da área
de superfícies não regulares. Para explorar a ideia de volume, pode ser interessante
recorrer ao contexto de carregar um caminhão com caixas cúbicas. Dessa forma,
será possível, mais tarde, determinar a medida do volume de prismas sem ser
necessário recorrer a contagens. A ideia de densidade também pode ser explorada
nesse momento. Por exemplo, quem "pesa" mais, uma caixa de leite cheia de água ou
essa mesma caixa cheia de areia? Situações ligadas às práticas sociais do estudante
podem ajudar a elaborar a noção de densidade, por isso é sempre importante que
o professor de EJA incentive o estudante a explicitar essas práticas. É importante
também que o estudante entenda o conceito de escalas e que saiba determinar a
distância entre duas cidades, por meio das medidas registradas em um mapa. Um
bom exemplo de atividade para desenvolver essa habilidade é propor que o estudante
desenhe livremente a planta baixa da sala de aula. Nesse momento, o estudante
sentirá a necessidade de estabelecer uma relação entre as medidas reais e as medidas
do desenho. Essa situação pode incentivar os estudantes, que utilizam escalas em sua
vida profissional a apresentar para os outros estudantes as estratégias que empregam.
F2 Atividades em que o estudante seja levado a matematizar problemas de suas práticas
sociais são importantes para dar sentido à Matemática escolar.
Avaliação das aprendizagens
• Comparar e ordenar comprimentos horizontais, verticais e de contornos de figuras
(formadas por linhas retas e curvas).
• Reconhecer as relações entre metro, centímetro, milímetro e quilômetro.
• Realizar estimativas de medidas de comprimento e capacidade.
• Compreender a noção de perímetro.
• Estimar e determinar o perímetro de figuras planas, usando unidade convencional.
• Ordenar itens por medidas de capacidade (quantidade de líquido ou de grãos, por exemplo).
• Comparar áreas de figuras poligonais desenhadas em malha quadriculada.
• Comparar áreas de duas figuras planas, recorrendo às relações entre elas ou à
decomposição e composição.
• Determinar, usando cubos, o volume de um prisma retangular.
• Distinguir entre quantidade e massa (“peso”), evidenciando ser capaz de diferenciar,
intuitivamente, as ideias de volume e densidade.
• Resolver problemas que envolvem medidas de comprimento, área e capacidade.
• Compreender o significado de um metro quadrado e de um centímetro quadrado.
• Determinar a medida do perímetro de quadriláteros, triângulos e outros polígonos
representados em malhas quadriculadas.
• Estimar medidas de comprimentos e de áreas de figuras planas.
• Medir distâncias usando escalas em mapas e outras representações.
• Reconhecer as relações entre litro e mililitro.
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7.2.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo as ideias de perímetro e área (sem
emprego de fórmulas).
• Reconhecer ângulo como grandeza, identificando o transferidor como instrumento
de medição e o grau como unidade.
• Reconhecer que o ângulo reto mede 90 graus.
• Resolver e elaborar problemas envolvendo unidade de medida de ângulos (graus).
• Compreender que a medida do ângulo não depende do comprimento representado
de seus lados.
• Compreender que perímetro e área são independentes (Por exemplo: podemos
aumentar a área de uma superfície sem modificar seu perímetro).
• Resolver e elaborar problemas envolvendo o cálculo da medida da área de triângulos
e retângulos sem utilização de fórmulas.
• Resolver e elaborar problemas envolvendo o cálculo da medida da área das faces de
prismas retangulares.
• Compreender a noção de equivalência entre áreas de figuras planas, comparando-as,
por meio da composição e decomposição de figuras.
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo o cálculo da medida do perímetro e de
área de figuras planas.
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo o cálculo da medida da área de triângulos
e paralelogramos, sem utilização de fórmulas.
F3 • Resolver e elaborar problemas, envolvendo o cálculo da medida da área de figuras
planas pela composição e/ou decomposição de figuras de áreas conhecidas.
• Conhecer as medidas agrárias e suas relações com o metro quadrado.
Orientações para o ensino
Propostas envolvendo recursos como Tangram, papel quadriculado, recorte e
superposição de figuras podem ser utilizadas como apoio na continuidade do estudo
de medida de área e de perímetro, sempre buscando contextualizar com situações
da vida cotidiana dos estudantes. É importante que o professor leve o estudante
a compreender que a palavra "perímetro" pode ter diferentes significados. Em
Matemática, ela indica uma grandeza (associada ao contorno de uma figura). Mas, em
Geografia, por exemplo, usa-se a ideia de "perímetro urbano" como indicativo de uma
determinada região. Problemas envolvendo cálculos de medida de perímetro e de
área de figuras planas podem ser propostos, ao longo de todo o ano letivo, cabendo
ao professor levar o estudante a explicitar as estratégias que ele usa em sua prática
profissional e estabelecer relações entre elas e aquelas da Matemática escolar. O
estudante deve, sempre, ser levado a elaborar problemas, propondo-os a seus colegas.
A determinação da medida da área de paralelogramos pode ser feita, inicialmente, por
meio da contagem de quadradinhos de figuras desenhadas sobre malha quadriculada.
Na sequência, usando os recursos de composição e decomposição de figuras, o
estudante deve ser levado a perceber que todo paralelogramo pode ser transformado
em um retângulo, possibilitando a determinação da medida de sua área. O trabalho
com medida de ângulo também deve ser retomado e ampliado.
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7.2.2 FASES 3 e 4
Orientações para o ensino (continuação)
Nesta fase, o estudante deve ser levado a perceber que, além do grau, o sistema de
medida de ângulo compreende as unidades "minuto" e "segundo" (1 grau= 60 minutos e
1 minuto = 60 segundos). Portanto, a metade de um grau equivale a uma medida de 30
minutos (meio grau = 30 minutos). Ao retomar as noções de volume, o professor pode
fazer uso de recursos disponíveis (caixas, cubinhos) para evidenciar ao estudante que
o cálculo de volume está associado a camadas de cubinhos, tomados como unidade
de medida de volume. As ideias iniciais, envolvendo composição e decomposição de
figuras, devem ser estendidas para que o estudante compreenda o cálculo das medidas
das áreas de triângulos e de trapézios e a equivalência de figuras planas (por exemplo,
duas figuras planas de superfícies diferentes são equivalentes quando têm a mesma
medida de área). Com isso, ao final dessa fase o estudante deve ter formalizado os
processos usados para se determinar as medidas de área de quadriláteros especiais
(retângulo, paralelogramo e trapézio) e de triângulos. É recomendável que o professor
proponha problemas, envolvendo outras medidas de área, como, por exemplo, as
medidas agrárias (hectare, alqueire etc.). É importante lembrar que o estudante de
EJA, provavelmente, já teve contato com essas medidas em suas práticas sociais;
F3 por isso, não se trata de apresentá-las ao estudante, mas buscar que ele explicite-as
para o grupo classe. Ao retomar as noções de volume, o professor pode recuperar
algumas atividades realizadas anteriormente, como fazer uso de recursos disponíveis
(caixas, cubinhos) para evidenciar ao estudante que o cálculo da medida do volume
está associado a camadas de cubinhos, tomados como unidade de medida de volume.
Com relação à determinação da medida do volume de prismas, o estudante deve
ser levado a compreender que tal medida pode ser calculada pela multiplicação da
medida da área da base pela sua altura. A partir dessa ideia, o estudante deve ser levado
a perceber que o cálculo da medida do volume de um prisma reto pode ser feito,
multiplicando-se a medida da área da base pela altura do prisma.
Avaliação das aprendizagens
• Resolver problemas, envolvendo o cálculo da medida da área das faces de prismas
retangulares.
• Resolver problemas, envolvendo o cálculo da medida do perímetro e da área de
figuras planas.
• Resolver problemas, envolvendo o cálculo da medida da área de figuras planas pela
composição e/ou decomposição de figuras de áreas conhecidas.
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7.2.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Conhecer as medidas agrárias de superfícies e suas relações com o metro quadrado.
• Associar o litro ao decímetro cúbico e reconhecer que 1000 litros correspondem a
um metro cúbico.
• Compreender que o volume de um prisma pode ser obtido pelo produto da medida
da área de sua base pela medida de sua altura.
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo o cálculo da medida do volume de
prismas.
• Compreender a noção de equivalência entre áreas de figuras planas, comparando
áreas, por meio da composição e decomposição de figuras.
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo o cálculo da medida da área de triângulos,
paralelogramos e trapézios, com ou sem o uso de fórmulas.
• Calcular a medida da área do círculo.
• Utilizar a razão de semelhança para resolver e elaborar problemas, envolvendo o
cálculo da medida de área e de perímetro de figuras planas semelhantes. (exemplo: ao
duplicar o lado de um quadrado seu perímetro aumenta na mesma razão, enquanto
sua área aumenta 4 vezes).
• Perceber a relação entre a razão de semelhança entre os lados/arestas homólogos de
figuras semelhantes e a razão entre suas áreas e seus volumes. (exemplo: ao duplicar
a aresta de um cubo, a área da face aumenta 4 vezes, enquanto o volume aumenta 8
vezes).
F4 Orientações para o ensino
Antes de iniciar o trabalho com volume, é importante que o professor recupere algumas
das atividades realizadas anteriormente, que servirão de base para a ampliação dos
conceitos a serem trabalhados na fase 4. Nesta fase, é importante que o estudante
tenha clareza de que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Caso haja algum estudante
que trabalhe com carpintaria, ou marcenaria, seria interessante se ele construísse uma
caixa de forma cúbica com 10cm (um decímetro) de aresta, para que seja preenchida
com um litro de areia (uma garrafa PET, por exemplo) e se possa verificar que os dois
volumes são iguais. A partir daí, pode-se imaginar um cubo formado por dez dessas
caixas no comprimento, dez na largura e dez na altura, para que se compreenda a
magnitude de um metro cúbico e que em um metro cúbico caberiam mil litros. Nesta
fase, o trabalho envolvendo grandezas e medidas deve ser retomado e ampliado.
Em especial, o estudante pode ser levado a expandir seus conhecimentos sobre
determinação de áreas de figuras planas, conhecendo os processos de cálculo da
medida da área do círculo. Para isso, usando as ideias de composição e decomposição
de figuras, abordadas anteriormente, o professor poderá mostrar ao estudante que um
círculo pode ser dividido em pequenas fatias, que se assemelham à figura do triângulo.
Compondo essas fatias, podemos formar uma figura que se assemelha a um retângulo,
como mostrado a seguir.
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7.2.2 FASES 3 e 4
Orientações para o ensino (continuação)
Os lados desse retângulo são o "raio" e a "metade da medida do perímetro da
circunferência". Assim, a área do círculo é igual à metade da área desse retângulo. Com
isso, a medida da área do círculo pode ser calculada pela expressão:
Medida da área do círculo =

medida do perímetro
2
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× raio

Na continuidade, o estudante deve compreender as relações de semelhança entre
as medidas do lado e do perímetro de retângulos. Por exemplo, se aumentarmos a
medida do lado de um quadrado, a medida de seu perímetro aumenta na mesma
proporção (um quadrado de lado medindo 2cm, tem perímetro medindo 8cm. Um
quadrado de lado 4cm, terá perímetro medindo 16cm – dobrou-se a medida do lado
F4
do quadrado (de 2cm para 4cm), a medida do perímetro também foi dobrada (de 8cm
para 16cm). Experiências análogas, envolvendo medida de área e cálculo da medida
de volume de prisma devem ser propostas para que o estudante "descubra" relações
de semelhança. Atividades, envolvendo resolução e formulação de problemas, devem
ser propostas, ao longo de todo o ano. O trabalho com grandezas geométricas deve
ser fortemente articulado com geometria, e os problemas propostos devem partir de
contextos que envolvem as práticas sociais do estudante.
Avaliação das aprendizagens
• Resolver problemas, envolvendo o cálculo da medida do volume de prismas.
• Resolver problemas, envolvendo o cálculo da medida da área de triângulos,
paralelogramos e trapézios, com ou sem o uso de fórmulas.
• Calcular a medida da área do círculo.
7.2.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Reconhecer as relações de dependência e de independência entre a figura geométrica
(segmentos, linhas, figuras planas, sólidos etc.) a grandeza associada (comprimento,
área e volume) e a medida dessa grandeza (número real).
• Mobilizar conceitos e propriedades para estabelecer as fórmulas para determinação
da medida da área e do volume de figuras geométricas e utilizá-las na resolução e
elaboração de problemas.
Orientações para o ensino
M1 Ao iniciar o Ensino Médio, o estudante deverá ter consolidados os conceitos
construídos nas fases do Ensino Fundamental, aprendizagens que darão suporte
ao estabelecimento de fórmulas. No trabalho com as grandezas geométricas, é de
fundamental importância levar o estudante a diferenciar os três elementos envolvidos
(figura, grandeza e medida). Por exemplo, se tomarmos a figura geométrica retângulo,
temos uma grandeza associada a essa figura (grandeza área) que pode ser representada
por um número real (medida). É muito comum encontrar a expressão "calcular a
área de uma figura", sendo importante que o estudante perceba que o que pode ser
calculado é a "medida da área" da figura.
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7.2.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Orientações para o ensino (continuação)
As fórmulas que permitem calcular, de maneira prática, a medida da área de algumas
figuras planas devem ser sistematizadas nessa fase de escolarização. Mas é importante
que essas fórmulas não sejam simplesmente apresentadas aos estudantes. É preciso
levá-los a explicitar como eles determinam essas medidas em seu dia a dia ou na
sua atividade profissional para, a partir daí, levá-los a associar esses procedimentos às
respectivas expressões matemáticas. É importante, também, incentivar o estudante
a problematizar situações, envolvendo as grandezas geométricas. No trabalho com
M1 capacidade, deve-se evitar associar essa grandeza unicamente a líquidos, levando o
estudante a compreendê-la como o volume interno de um sólido. O trabalho com as
grandezas deve ser sistematicamente articulado com as práticas sociais e profissionais
dos estudantes de EJA. Deve-se sempre lembrar que são sujeitos que mobilizam
frequentemente essas ideias. Por exemplo, como o estudante determina a capacidade
da caixa de água de sua residência?
Avaliação das aprendizagens
• Resolver problemas do cotidiano dos estudantes, envolvendo as grandezas
geométricas.
Expectativas de aprendizagem
• Calcular a medida da área do círculo, de setores circulares e coroas, relacionando-a
com ângulo central e o comprimento do raio.
• Calcular a medida do perímetro e a medida da área de figuras planas limitadas por
segmentos de reta e/ou arcos de circunferência.
Orientações para o ensino
A medida da área do círculo, já apresentada na fase 4, deve ser retomada neste Módulo.
A partir dessa relação, o estudo será ampliado para a medida da área de setores e
coroas circulares. A retomada do conceito de proporcionalidade é fundamental
para que o estudante compreenda a relação entre a medida do ângulo central e a
medida da área de um setor circular. No caso da coroa circular, o estudante deverá
M2 compreender a relação entre os raios dos círculos envolvidos na situação. A partir daí,
devem ser exploradas situações, envolvendo o cálculo da medida do perímetro e da
área de figuras formadas por arcos de circunferência. O trabalho com as grandezas
geométricas relacionadas a figuras não poligonais deve ser articulado com situações
do cotidiano dos estudantes, buscando-se, sempre, levá-los a explicitar como eles
mobilizam esses conhecimentos em suas práticas sociais. Por exemplo, como um
estudante que trabalhe na agricultura determina a medida da área plantada que não
tenha a forma poligonal?
Avaliação das aprendizagens
• Calcular a medida da área do círculo, de setores circulares e coroas.
• Calcular a medida do perímetro e a medida da área de figuras planas limitadas por
segmentos de reta e/ou arcos de circunferência.
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7.2.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Compreender o princípio de Cavalieri e utilizá-lo para estabelecer as fórmulas para
o cálculo da medida do volume de alguns sólidos geométricos (cilindro, prisma,
pirâmide e cone).
• Resolver e elaborar problemas de cálculo da medida do volume de alguns sólidos
geométricos (cilindro, prisma, pirâmide e cone).
Orientações para o ensino
O estabelecimento de fórmulas para o cálculo de medidas de volumes de sólidos
deve ser ampliado neste último módulo do Ensino Médio. Compreender o princípio
M3 de Cavalieri é importante para que o estudante perceba as relações entre os volumes
de sólidos geométricos. A partir dessa compreensão, o professor pode, junto com o
estudante, estabelecer as relações que permitem determinar a medida do volume de
alguns sólidos. Entretanto, é importante ressaltar, mais uma vez, que esse trabalho deve
sempre ser realizado, a partir de situações que tenham sentido para o estudante. É a
articulação com as práticas sociais dos estudantes de EJA que permite dar significado
aos conceitos relativos às grandezas geométricas.
Avaliação das aprendizagens
• Resolver e elaborar problemas de cálculo da medida do volume de alguns sólidos
geométricos (cilindro, prisma, pirâmide e cone).
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7.3 OUTRAS GRANDEZAS
7.3.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Ler hora cheia, meia hora e quartos de hora em relógio analógico e digital.
• Identificar e registrar tempo de início e fim de um evento, usando notação analógica
e digital.
• Determinar (comparar) a duração de eventos.
• Usar o minuto como unidade de medida para avaliar passagem de tempo.
• Realizar estimativas de medida de tempo e massa.
• Realizar conversões simples entre unidades de medida convencionais mais comuns
de massa.
• Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de tempo e massa.
F1
Orientações para o ensino
Muitos estudantes de EJA já trazem consigo o entendimento de verificação de horas,
tanto em relógios digitais quanto em relógios analógicos. Neste momento, o professor
deverá fazer um resgate desse conhecimento. Se for necessário, o professor poderá
retomar o trabalho com relógios analógicos e digitais, e levar o estudante a registrar as
leituras e representações em atividades para que ele identifique o tempo de início e fim
de um evento. Com isso, ele estará construindo as relações entre esses dois tipos de
representação. A partir daí, podem ser propostas atividades, envolvendo a duração de
eventos. Por exemplo, anotando o horário de início e de fim do banho, "quanto tempo
demorou esse banho?".
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7.3.1 FASES 1 e 2
Orientações para o ensino (continuação)
Esse é um bom momento para fazer uma articulação com Ciências e verificar, por
exemplo, quanto se gasta de água por minuto com o chuveiro aberto. Qual a importância
de economizar água? Quanto custa um banho com essa duração? O trabalho com a
grandeza massa deve ser realizado sempre considerando como contexto as práticas
sociais do estudante. Podem ser propostas atividades que envolvam a comparação
de massas tomando, por exemplo, produtos alimentícios, como "o que pesa mais,
um pãozinho francês ou duas fatias de pão de forma?". É importante lembrar que
estudantes de EJA utilizam cotidianamente medidas de massa, e que suas experiências
F1
devem ser tomadas como ponto de partida para novas aprendizagens.
Avaliação das aprendizagens
• Identificar e registrar tempo de início e fim de um evento, usando notação analógica
e digital.
• Determinar a duração de eventos.
• Realizar estimativas de medida de tempo e de massa.
• Realizar conversões simples entre unidades de medida convencionais mais comuns
de massa.
• Resolver problemas que envolvam medidas de tempo e de massa.
Expectativas de aprendizagem
• Realizar estimativas de medidas de massa.
• Ordenar itens por medidas de massa (“peso”).
• Distinguir entre quantidade e massa (“peso”), evidenciando ser capaz de diferenciar,
intuitivamente, as ideias de volume e densidade.
• Resolver e elaborar problemas que envolvem medidas de massa e de tempo.
• Comparar e ordenar massas por medição, reconhecendo as relações entre grama,
miligrama, quilograma e tonelada.
Orientações para o ensino
Nesse momento, é importante rever o trabalho realizado anteriormente, em que
foram desenvolvidas atividades com a grandeza massa. Nesta etapa de escolarização,
o professor deve levar o estudante a sistematizar algumas equivalências de medidas
F2
de massa, sempre por meio de situações do cotidiano do estudante. Por exemplo,
identificar que quatro pacotes de 250 gramas de café possuem a mesma massa que um
pacote de um quilograma (não considerando a embalagem). Sinalizar que a unidade de
medida a ser utilizada neste caso é o quilograma ou o grama. A ideia de densidade pode
ser retomada, por meio de atividades que deem sentido ao conceito. Por exemplo, o
estudante pode buscar mercadorias, cujas embalagens tenham o mesmo volume, mas
que um seja mais pesado que o outro.
Avaliação das aprendizagens
• Realizar estimativas de medidas de massa.
• Resolver problemas que envolvem medidas de massa e de tempo.
• Comparar e ordenar massas por medição, reconhecendo as relações entre grama,
miligrama, quilograma e tonelada.
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7.3.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Reconhecer as grandezas compostas, determinadas pela razão ou produto de duas
outras: velocidade, aceleração, densidade e potência, e selecionar o tipo apropriado
de unidade para medir cada grandeza.
• Reconhecer a capacidade de memória do computador como uma grandeza e
algumas de suas unidades de medida (por exemplo: bytes, quilobytes, megabytes e
gigabytes).
Orientações para o ensino
Nesta fase, o professor pode retomar o trabalho com grandezas simples, realizado
nas fases anteriores, para servir de suporte para o trabalho com grandezas compostas,
bastante presentes no cotidiano do estudante de EJA. Por exemplo, pode-se analisar
a composição de medicamentos, identificando quantos miligramas por mililitro de
determinada substância estão presentes no remédio. É importante que o professor
F4 chame sempre a atenção para a magnitude desses valores, com questionamentos
tipo “isso pesa mais que um lápis?". A representação de números na forma de potência
é muito útil para se trabalhar notações científicas e termos ligados à informática, tais
como, Quilobyte, Megabyte, Gigabyte e Terabyte. (bit binário = 0 ou 1, Byte = 8 bits,
210 = 1024, Kilo = 103 , Mega = 106 , Giga = 109 , Tera = 1012 ). É importante ainda que ele
perceba que tais medidas baseiam-se em potências de 2: quilobytes = 210 (2 elevado à
décima potência); mega = 21000 (2 elevado a milésima potência). Dessa forma, apesar
de o prefixo quilo significar mil vezes, 1 quilobyte não corresponde a mil bytes, mas a
1024 bytes.
Avaliação das aprendizagens
• Reconhecer as grandezas compostas, determinadas pela razão ou produto de duas
outras: velocidade, aceleração, densidade e potência, e selecionar o tipo apropriado
de unidade para medir cada grandeza.

101

7.3.3 MÓDULO 1
Expectativas de aprendizagem
• Compreender a ideia de grandeza, inclusive grandezas formadas por relações
entre outras grandezas (densidade, aceleração etc.) e resolver e elaborar problemas
envolvendo essas ideias.
Orientações para o ensino
Ao iniciar esse módulo, o professor deve retomar as aprendizagens realizadas
anteriormente, particularmente em relação ao trabalho com as grandezas compostas.
No trabalho com as grandezas compostas, é importante perceber como a variação
M1
da magnitude de uma das grandezas afeta a relação. Por exemplo, se diminuirmos
o tempo para efetuar determinado percurso, a grandeza composta velocidade
aumentará. Situações do cotidiano podem fornecer boas contextualizações para
esse trabalho. Por exemplo, ao reconhecer que a grandeza Kwh é formada pelo
produto de duas outras grandezas (energia e tempo), é possível compreender o custo
do funcionamento de um chuveiro elétrico em um mês. O conceito de densidade
demográfica, por exemplo, permite articular o trabalho com as grandezas compostas
a outras áreas do conhecimento.
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7.3.3 MÓDULO 1
Orientações para o ensino (continuação)
Compreender, por exemplo, que mais pessoas, habitando em uma mesma região, faz
M1 aumentar a densidade demográfica daquela região.
Avaliação das aprendizagens
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo grandezas compostas.

7.4 SISTEMA MONETÁRIO
7.4.1 FASE 1
Expectativas de aprendizagem
• Propor diferentes trocas de valores, usando outras cédulas e/ou moedas.
• Compreender o significado de troco em transações, envolvendo valores monetários.
Orientações para o ensino
Os estudantes de EJA já estão bastante familiarizados com números e com dinheiro.
Eles encontram diversos modos de dar e conferir troco recebido. Cabe então, ao
F1
professor, fazer com que o estudante debata em classe as diferentes estratégias que
ele utiliza em sua vida cotidiana em situações envolvendo dinheiro. Uma articulação
interessante com a História pode ser feita, por meio de uma pesquisa sobre a origem
dos sistemas monetários.
Avaliação das aprendizagens
• Compreender o significado de troco em transações envolvendo valores monetários.
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8. NÚMEROS E OPERAÇÕES
8.1 NÚMEROS
8.1.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Reconhecer os números e seus diferentes usos no cotidiano.
• Contar elementos de uma coleção de diferentes maneiras (de 1 em 1, de 10 em 10,
de 25 em 25, de 50 em 50 etc.).
• Ler, escrever simbolicamente e ordenar números até 1000.
• Identificar o maior entre os números dados.
• Identificar relações entre 10 unidades e 1 dezena; entre 10 dezenas e 1 centena e entre
10 centenas e 1 milhar.
• Elaborar composições e decomposições de números até 1000 (por exemplo: 168 =
50 + 50 + 50 + 18).
• Relacionar o valor posicional do zero na representação simbólica de um número a
sua decomposição polinomial (por exemplo, associar 504 a 5 x 100 + 0 x 10 +4 x 1).
• Utilizar termos como dúzia e meia dúzia; dezena e meia dezena; centena e meia
centena, associando-os às suas respectivas quantidades.
• Reconhecer números ordinais do 1° ao 50° em situações cotidianas, com o recurso
à simbologia.
F1
• Estimar quantidades até 1 000, usando diferentes estratégias.
• Reconhecer frações unitárias usuais (um meio, um terço, um quarto e um décimo)
de quantidades contínuas ou discretas em situações cotidianas, sem recurso à notação
fracionária.
• Reconhecer números decimais em situações do cotidiano.
Orientações para o ensino
Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos já trazem um conhecimento prévio
de número e é importante que o professor parta do que eles já sabem. O trabalho
pode ser iniciado com alguns questionamentos, tais como, que tipos de números
conhecem e usam? Em que situações os números são necessários? O professor
pode propor que os estudantes realizem entrevistas com profissionais diversos
sobre situações em que usam os números. Os resultados da pesquisa devem
ser apresentados e discutidos, ampliando as noções sobre os usos dos números
nas mais diversas situações profissionais. Atividades envolvendo contagens são
fundamentais. É importante que o professor proponha diversas atividades, envolvendo
contagens, levando o estudante a perceber modos econômicos de contagem.
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8.1.1 FASES 1 e 2
Orientações para o ensino (continuação)
Materiais como palitos, embalagens, papéis, chapinhas, etc. podem ajudar nas atividades
simples de contagem. Eles devem ser estimulados a contar, a partir de agrupamentos
(por exemplo, de 10 em 10, de 25 em 25, de 30 em 30 etc.). Relações entre quantidades
devem ser exploradas (por exemplo: maior/menor, a mais/a menos, quantos a mais/
quantos a menos). As quantidades podem ser ordenadas de acordo com o número de
elementos ou unidades que possuem. Dessa forma, os números ordinais podem ser
abordados. Ainda no trabalho envolvendo quantidades, é importante que o estudante
seja levado a reconhecer relações entre unidade, dezena e centena, sempre com a ideia
de quantidade, e não como formalização do sistema de numeração decimal (SND). É
sempre bom lembrar que as regras de formação de um número no SND não devem
ser exploradas com estudantes de EJA. De modo semelhante, é importante que ele
reconheça relações entre dúzia e meia dúzia, dezena e meia dezena, centena (ou cento)
e meia centena etc. O trabalho com composições e decomposições numéricas deve ser
abordado, no sentido de estimular o estudante a desenvolver ou a aprimorar estratégias
próprias de cálculo mental. Devem ser exploradas não somente a forma canônica de
representação numérica (1230 = 1000+200+30+0), mas, também, outras maneiras de
composição e decomposição, tais como: 1230 = 1200 + 30 ou 500+500+200+30 ou
ainda 700+500+30. O trabalho com estimativas pode ser abordado, neste momento, a
partir de comparações. Por exemplo, o número 1230 representa uma quantidade mais
próxima de 1200 ou de 1300? Para ladrilhar a parede da sala, são necessários mais ou
menos 1000 azulejos? O trabalho com frações deve partir de situações cotidianas, tais
F1 como receitas, construção civil (tipos de canos – 1/2 polegada, ¼ de polegada, etc.),
dentre outras. As ideias de metade e um meio, terça parte e um terço, quarta parte e um
quarto, devem ser exploradas em situações próximas ao cotidiano do estudante (por
exemplo: centena e meia centena; 1 hora e meia hora; 1 xícara de açúcar e 2 1/2 xícaras
de açúcar etc.). É importante que o estudante seja levado a compreender os números
fracionários como representando uma quantidade e não como "um número sobre o
outro". Para isso, deve-se evitar o uso de termos como numerador e denominador.
De modo análogo, os números decimais também devem ser explorados, a partir de
situações do contexto social do estudante. Valores monetários (notas e moedas) são
excelentes recursos. O estudante compreende com facilidade as analogias entre, por
exemplo: 60 centavos e 60 centésimos ou 1 real e 1 unidade. Além disso, ele deve ser
levado a representar 60 centavos como 0,60 ou, usando a notação específica, como
R$0,60.
Avaliação das aprendizagens
• Reconhecer uma sequência numérica.
• Ler, escrever simbolicamente e ordenar números até 1000.
• Identificar o maior entre os números dados.
• Identificar relações entre 10 unidades e 1 dezena; entre 10 dezenas e 1 centena e entre
10 centenas e 1 milhar.
• Correlacionar os termos de dúzia, meia dúzia, centena e meia centena às respectivas
quantidades.
• Trabalhar com frações unitárias sem o recurso à notação fracionária.
• Reconhecer o uso de números decimais em diversas situações do cotidiano.
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8.1.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Ler, escrever e comparar números de diferentes magnitudes.
• Compreender a magnitude de grandes quantidades (por exemplo: milhares, dezenas
de milhares, centenas de milhares e milhão).
• Reconhecer que uma unidade dividida em 10 partes iguais, cada parte corresponde
a um décimo; que 1 unidade dividida em 100 partes iguais, cada parte corresponde a
um centésimo e que uma unidade dividida em 1 000 partes, cada parte corresponde a
um milésimo.
• Perceber que 1 unidade corresponde a 10 décimos ou a 100 centésimos ou, ainda, a
1000 milésimos dessa unidade.
• Reconhecer a representação simbólica de décimos, centésimos e milésimos.
• Estimar a quantidade de elementos de uma coleção (por exemplo: em um estádio de
futebol em dia de jogo importante cabem mais ou menos 50 000 pessoas?).
• Identificar e representar frações menores e maiores que a unidade.
• Relacionar frações equivalentes em situação contextualizada.
• Associar a representação simbólica de uma fração às ideias de parte de um todo e de
divisão.
Orientações para o ensino
É importante que o professor retome as noções que o estudante traz de suas vivências
e de aprendizagens anteriores, ampliando-as. O trabalho com estimativas pode ser
ampliado para quantidades maiores, em que, por exemplo, o estudante seja levado
F2 a estimar a quantidade de pessoas que estiveram em uma manifestação (se mais ou
menos que 10 mil); a quantidade de azulejos necessários para ladrilhar as paredes da
sala de aula (se mais ou menos de 1000); a quantidade de tempo que ficará na fila do
banco. Nesse momento, o estudante deve apresentar para os colegas a estratégia que
ele utilizou. É importante que o estudante seja estimulado a compor e a decompor
números de diferentes modos, retomando-se o trabalho realizado nos anos anteriores.
Neste momento, o estudante deve ter clareza da presença dos números nas mais
diversas situações da vida cotidiana e a perceber os diversos tipos de representação
numérica (por exemplo: número inteiro, número decimal, fração, porcentagem,
números como os representados nas mídias – 1,2 mil como representando 1200). É
fundamental que o estudante compreenda a magnitude do número. O trabalho com
grandes números tais como milhões e bilhões deve ser realizado a partir de situações
próximas e de interesse do estudante. Nesse sentido, a articulação com aspectos da
história da humanidade ou das ciências pode ser altamente motivadora. O estudante
poderá fazer um "mergulho" na história e pesquisar animais que habitaram a terra, há
bilhões ou trilhões de anos. Por outro lado, poderá fazer um mergulho no micro espaço
e pesquisar aspectos de nosso corpo (por exemplo, a espessura de um feixe nervoso).
O trabalho com valores monetários deve ser feito em articulação com os números
decimais. É importante que o estudante perceba tanto a magnitude das moedas e
cédulas como seu valor social e cultural. Os estudantes podem ser levados a realizar
pesquisas sobre salários mínimos de diversas categorias profissionais, comparando-os
e discutindo o "valor social" atribuído às diversas profissões pesquisadas.
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8.1.1 FASES 1 e 2
Orientações para o ensino (continuação)
O estudo das frações deve ser ampliado e o estudante ser levado a perceber as
representações de frações próprias e impróprias (sem que essas nomenclaturas sejam
explicitadas para o estudante), relacionando-as aos números decimais correspondentes.
Reforçamos, também, aqui a importância de o estudante compreender a fração como
uma magnitude (um número), e não como um número formado por "dois andares". É
importante ressaltar que a ênfase nos termos da fração (numerador e denominador)
deve ser eliminada da sala de aula; a fração deve sempre ser vista em sua totalidade,
como representação de uma quantidade. Essa ideia deve estar na base da compreensão
do conceito de equivalência de frações. Para isso, devem ser propostas atividades com
materiais de manipulação para que o estudante perceba, por exemplo, que o "pedaço"
correspondente a 1/2 tem o mesmo tamanho que dois "pedaços" correspondentes a
F2 1/4. Nesse ano de escolarização, amplia-se a ideia de fração como parte de um todo,
com a ideia de divisão. Para isso, um questionamento que pode ser feito é "como dividir
dois chocolates entre três pessoas?". A partir desse questionamento, o estudante deve
perceber que, para que a divisão seja justa, cada chocolate deve ser dividido em três
partes, e que cada pessoa receberá duas dessas partes, ou seja, dois pedaços de um
terço, o que corresponde a dois terços.
Avaliação das aprendizagens
• Ler, escrever e comparar números de diferentes magnitudes.
• Reconhecer números decimais que componham uma unidade.
• Reconhecer a representação simbólica de décimos, centésimos e milésimos.
• Estimar a quantidade de elementos de uma coleção
• Identificar e representar frações menores e maiores que a unidade.
• Relacionar frações equivalentes em situação contextualizada.
8.1.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Reconhecer as principais características do sistema decimal: princípios aditivos e
multiplicativos, base e valor posicional.
• Ler, escrever e ordenar números naturais.
• Arredondar números grandes para a centena ou o milhar mais próximo.
• Compreender a magnitude de grandes números (milhar, bilhão etc.).
• Reconhecer a parte decimal de um número (décimo, centésimo, milésimo etc.).
• Arredondar números decimais para a centena ou milhar mais próxima.
F3 • Associar a representação simbólica de uma fração às ideias de parte de um todo, de
divisão e compreender a ideia de razão.
• Identificar e determinar frações equivalentes.
• Compreender as características dos números naturais e suas relações, por exemplo,
par, ímpar, múltiplo, divisor etc.
• Compreender o conceito de fração associado à representação da parte de um todo,
da divisão entre números inteiros, de razão e de operador.
• Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de mínimo múltiplo comum e
máximo divisor comum, sem o recurso ao algoritmo.
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8.1.2 FASES 3 e 4
Orientações para o ensino
É importante que o professor resgate os conhecimentos que o estudante já possui
acerca dos números e partir do que ele traz de suas aprendizagens e vivências,
ampliando seus conhecimentos. O professor poderá solicitar que o estudante traga
para a aula textos de jornais ou revistas que contenham números, discutindo com eles
os diferentes tipos de números que aparecem e suas funções. Deve-se ressaltar que
não é o caso, aqui, de classificar tipos de números como ordinais, cardinais, código etc.
O importante é que ele reconheça a presença dos números nas mais diversas situações
cotidianas. O trabalho com ordenamento de números naturais e arredondamentos de
números grandes para a centena ou o milhar mais próximos devem ser retomados
e sistematizados (por exemplo, perceber que 1789 representa uma quantidade mais
próxima de 1800 do que de 1700). É importante que o estudante compreenda que a
dezena é 10 vezes maior do que a unidade, a centena é 10 vezes maior do que a dezena
e assim por diante. Partindo de propostas, envolvendo composições e decomposições
livres de um número (diferentes modos de compor/decompor um número), o professor
pode propor composições e decomposições na forma polinomial (por exemplo:
135 = 1×100 + 3×10 + 5×1 ou 1 centena + 3 dezenas + 5 unidades). Recomenda-se
que o estudante lide com números de diferentes magnitudes, o que pode ser feito,
a partir de leituras de notícias de jornais (por exemplo, notícias sobre orçamentos,
sobre distâncias interplanetárias, dentre outras) ou mesmo articulando com atividades
de Geografia (população de uma cidade/país, por exemplo). O trabalho com os
números menores do que a unidade (números racionais na representação decimal)
F3
deve ser feito em direta articulação com o sistema monetário, levando o estudante
a compreender o significado da vírgula e a magnitude dos décimos e centésimos.
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Essas atividades permitem relacionar, por exemplo, centésimo e centavo. Na sequência,
podem ser propostas atividades relacionando números escritos na forma decimal à sua
representação na forma fracionária (por exemplo, 0,5 relacionado a R$ 0,50 ou a 1/2;
0,1=1/10; etc.). O trabalho com frações também deve ser feito de modo articulado às
medidas. Neste sentido, é importante que ele perceba que a maioria das medições
não resulta em valores inteiros, como ocorre com as contagens, daí a necessidade
das frações. Além desses significados, o professor deve propor situações em que a
fração seja a representação de uma razão. Por exemplo, num conjunto de 12 pessoas,
5 são mulheres e 7 são homens. A relação (ou razão) entre a quantidade de mulheres
e a quantidade de homens é de 5/7. Estudantes que trabalham na construção, por
exemplo, podem explicar para os colegas de classe como trabalham com escalas, que
são um tipo de razão. A ideia de fração como parte-todo também deve ser explorada
nessa etapa (por exemplo, Pedro terminou a semana passada com um terço de
combustível no tanque, e terminou a atual semana com um quarto. Em que semana ele
gastou menos combustível?). A representação em desenho de situações, envolvendo
frações, também contribui para a visualização do estudante com relação à quantidade
envolvida. A articulação entre as representações fracionárias, decimais e percentuais
também deve ser foco do trabalho, em especial as porcentagens mais simples, tais
como: 10%, 20%, 5%, 25%, 50% e 100%. Por exemplo, ele deve compreender que um
reajuste salarial de 20% corresponde a um aumento de 1/5 de seu salário.
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8.1.2 FASES 3 e 4
Orientações para o ensino (continuação)
Ampliando o trabalho com frações, o estudante deve ser levado a compreender
frações equivalentes (por exemplo, 1/4 = 2/8 = 16/64, etc.), mas sempre percebendo
a equivalência de quantidades, e não pelo uso de regras como "multiplicar ambos os
termos de uma fração pelo mesmo número". No contexto do estudo dos números,
nesta fase escolar, é fundamental que o estudante perceba a existência de relações
entre números (tais como, par e ímpar; múltiplo e divisor; primo e composto etc.) e
que "brinque" com eles, percebendo e expressando regras e ou regularidades por ele
"descobertas". Neste contexto, o estudante pode ser levado a reconhecer critérios de
divisibilidade por 2, 3, 5 e 10 e usar estes critérios para realizar cálculos mentais e a
identificar com destreza números divisíveis por estes valores, sem a necessidade de
fazer a conta para conferir. Por exemplo, reconhecer que se um número é múltiplo
ao mesmo tempo de 3 e de 5, ele será múltiplo de 15. O trabalho com números nesta
etapa escolar deve partir das vivências do estudante e de contextos reais nos quais ele
está inserido.
F3
Avaliação das aprendizagens
• Reconhecer as principais características do sistema decimal.
• Ler, escrever e ordenar números naturais.
• Arredondar números grandes para a centena ou o milhar mais próximo.
• Compreender a magnitude de grandes números.
• Reconhecer a parte decimal de um número.
• Arredondar números decimais para a centena ou milhar mais próxima.
• Associar a representação simbólica de uma fração às ideias de parte de um todo, de
divisão e compreender a ideia de razão.
• Identificar e determinar frações equivalentes.
• Compreender as características dos números naturais e suas relações.
• Compreender o conceito de fração associado à representação da parte de um todo,
da divisão entre números inteiros, de razão e de operador.
• Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de mínimo múltiplo comum e
máximo divisor comum, sem o recurso ao algoritmo.
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8.1.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Reconhecer a representação de um número em notação científica, compreendendo
a magnitude desse tipo de número.
• Decompor um número em fatores primos ou não primos.
• Comparar números em notação científica.
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo números em notação científica.
• Associar números reais a pontos da reta numérica.
• Relacionar o valor posicional, característica do sistema de numeração decimal, com
os cálculos, envolvendo o sistema métrico e notação científica.
Orientações para o ensino
É importante retomar as ideias sobre números estudadas no ano anterior. Com
isso, o estudante poderá rever conceitos, relembrando o significado de fração,
números decimais e porcentagem, relacionando seus significados. Na sequência, é
importante que se resgate as noções de potenciação (expoente inteiro e positivo). A
partir da compreensão das potências de base 10, pode-se discutir a representação
de números conhecida como notação científica. É importante que o estudante
compreenda a magnitude dos números e que saiba passar de uma representação
a outra (da escrita numérica para a notação científica e vice-versa). Pesquisando na
F4
Internet, o estudante poderá representar distâncias interplanetárias ou grandezas do
micro espaço, usando notação científica. Por exemplo, "o volume da terra em metros
cúbicos (1082841310000000000000)”. Os estudantes devem elaborar e resolver
problemas que envolvam notação científica. A próxima etapa é comparar dois números
em notação científica, verificando qual é o maior (ou menor) entre eles. O estudo
envolvendo divisibilidade de um número, também, deve ser retomado e ampliado para
o estudo dos números primos e não primos (ou números compostos). É recomendável
que a decomposição de números em fatores primos e não primos seja proposta sem
o recurso a regras (por exemplo, ao fatorar o número 20, um estudante pode escrever:
20 = 5×4 = 5×2×2 ou 5×22; e outro estudante escreve: 20=10×2 = 5×2×2 = 22×5. Ao
final, eles devem perceber que chegaram ao mesmo resultado correto, mas, usando
procedimentos diferentes). Na Internet, há diversos sites interessantes onde o estudante
poderá pesquisar sobre esses números ou encontrar jogos divertidos.
Avaliação das aprendizagens
• Reconhecer a representação de um número em notação científica
• Decompor um número em fatores primos ou não primos.
• Comparar números em notação científica.
• Resolver problemas, envolvendo números em notação científica.
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8.1.3 MÓDULOS 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Reconhecer características dos diferentes números, operações e suas propriedades,
e a necessidade de ampliação dos conjuntos numéricos.
• Compreender o conjunto dos números reais como a união entre os irracionais com
os racionais.
• Compreender as diferentes representações de um mesmo número real (fração,
radical, potência etc.), inclusive associando-os a pontos na reta numérica.
Orientações para o ensino
Nesta etapa de escolaridade, o estudante deve ser levado a perceber a organização
dos números em conjuntos, de acordo com as suas características, sem fazer uso da
notação da teoria dos conjuntos. Isso pode ser realizado, por meio de atividades que
caracterizem a necessidade de ampliação dos conjuntos numéricos. Dessa forma, o
estudante deve perceber que os números naturais já não são capazes de representar
uma medida menor que a unidade, surgindo os números racionais. Da mesma maneira,
a demanda de representar números menores que zero (temperaturas negativas,
M1 por exemplo), leva à construção do conjunto dos números inteiros. Uma primeira
aproximação dos números irracionais já foi feita em outros campos de conteúdos,
como na geometria, por exemplo. Neste módulo, a ideia de incomensurabilidade
pode ser apresentada ao estudante, ampliando o sentido de número irracional. O
trabalho com a representação de números, por meio de pontos da reta numérica,
pode contribuir para que ele elabore sentido para os diferentes tipos de números.
Uma atividade interessante é solicitar que os estudantes recortem de revistas, jornais,
panfletos etc., informações contendo números diversos; por meio de um debate
coletivo, eles podem perceber como esses números se agrupam, de acordo com
suas características. A utilização de elementos históricos, particularmente em relação
à matemática, permite que o estudante conheça como os números evoluíram durante
o tempo. É uma boa escolha, também, para que ele entre em contato com algumas
relações matemáticas entre os números.
Avaliação das aprendizagens
• Reconhecer diferentes representações de um mesmo número racional.
• Associar números reais a pontos da reta numérica.
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8.1.3 MÓDULOS 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Compreender características dos diferentes números, operações e suas propriedades,
bem como sua organização em conjuntos numéricos.
• Compreender as diferentes representações de um mesmo número real, inclusive
associando-os a pontos na reta numérica.
Orientações para o ensino
Dando continuidade ao estudo iniciado no ano anterior, os conjuntos numéricos
devem ser retomados e o estudante deve ser levado a compreender a relação de
pertinência. Além disso, ele deve compreender o conjunto dos reais com sendo a
união entre os irracionais com os racionais. O estudante deve refletir sobre os diferentes
tipos de números, em especial sobre a caracterização dos racionais e irracionais em
função de suas expansões decimais. As operações matemáticas também devem ser
retomadas e aprofundadas em paralelo às propriedades operatórias (comutatividade,
associatividade, distributividade e elemento neutro). E o estudante deve ter clareza
sobre as diferentes representações de um mesmo número real. Por exemplo,
3
= 0,75 = 75%. Além disso, deve compreender que um número expresso na forma
4
de uma potência com expoente fracionário pode ser escrito como um radical.
É importante que o professor, no dia a dia, chame a atenção para transformações
M2
simples e corriqueiras que podem facilitar as operações. Por exemplo, na operação
2 + 31 , se o número 2 for escrito como 6
, os procedimentos normalmente utilizados
3
para resolver a adição são simplificados. O mesmo para o caso de se escrever 256
como 2 8 . A questão da densidade e completude do conjunto dos reais deve ser
abordada como uma característica própria dos Reais e, de forma intuitiva, o estudante
deve ser levado a perceber que o mesmo não ocorre nos demais conjuntos numéricos.
A correlação biunívoca dos números reais com os infinitos pontos da reta numérica é
um artifício eficiente na consolidação da noção de completude do conjunto dos reais
e do entendimento de que o conjunto dos reais é o resultado da união dos racionais
com os irracionais. Nas atividades de localização de números reais na reta numérica,
cabe ao professor chamar a atenção para o fato de que os números irracionais não
são "alguns poucos números" que faltam para completar a reta. Aspectos da história
da Matemática devem ser explorados, ao longo de todo o processo de aprendizagem.
O estudante também deve ser incentivado a buscar, na Internet, vídeos e textos que
ampliem suas aprendizagens.
Avaliação das aprendizagens
• Reconhecer diferentes representações de um mesmo número racional.
• Associar números reais a pontos da reta numérica.
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8.2 OPERAÇÕES
8.2.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Representar simbolicamente adições e subtrações e elaborar problemas em
linguagem verbal, utilizando essas representações, sem explorar o algoritmo formal.
• Representar simbolicamente a multiplicação com fatores de um algarismo ou com
um dos fatores com dois algarismos e outro com um algarismo, sem explorar o
algoritmo formal.
• Resolver e elaborar problemas aditivos, envolvendo os significados de juntar e
acrescentar quantidades, separar e retirar quantidades e comparar e completar
quantidades, em situações cotidianas, utilizando o cálculo mental.
• Resolver e elaborar problemas de multiplicação em linguagem verbal, envolvendo as
ideias de adição de parcelas iguais, elementos apresentados em disposição retangular,
proporcionalidade, em situações cotidianas, utilizando o cálculo mental.
• Resolver e elaborar problemas de divisão em linguagem verbal, envolvendo as ideias
de repartir uma coleção em partes iguais e a determinação de quantas vezes uma
quantidade cabe em outra, em situações cotidianas e utilizando o cálculo mental.
• Encontrar mais de uma solução para problemas que apresentam várias soluções.
• Efetuar adição e subtração, por meio de estratégias de cálculo mental, representandoas em linguagem simbólica, por meio de diferentes formas de registro.
• Efetuar multiplicação e divisão, por meio de estratégias de cálculo mental,
representando-as em linguagem simbólica, por meio de diferentes formas de registro.
• Relacionar adição e subtração, bem como multiplicação e divisão, como operações
F1 inversas.
Orientações para o ensino
O trabalho com problemas deve apoiar-se em situações cotidianas e sociais do
estudante. Situações envolvendo valores monetários devem ser exploradas, desde
o início e são excelentes recursos para o estudo das operações matemáticas. É
importante que sejam propostos problemas que envolvam uma ou mais soluções e
que o estudante seja levado a explicar como resolveu, aproximando o estudante das
situações reais. Por exemplo, ao pagar um objeto que custou 23 reais com uma nota
de 50 reais, várias são as possibilidades de receber o troco, por exemplo: 1 nota de
20 reais, 1 de 5 reais e 1 de 2 reais; 2 notas de 10 reais, 1 nota de 5 reais e 2 moedas
de 2 reais etc. A calculadora pode ser proposta para que o estudante verifique seus
cálculos. Além disso, é fundamental que ele desenvolva destreza no uso da calculadora,
sabendo utilizar os recursos da memória, por exemplo. No processo de resolução
de problemas aditivos e de multiplicação, as operações podem ser representadas
simbolicamente na disposição horizontal (35+17=52; 3x8=24, etc.), e o estudante ser
estimulado a realizar mentalmente os cálculos, e não por meio dos algoritmos formais.
É importante, entretanto, que as estratégias de cálculo mental sejam elaboradas pelo
estudante, cabendo ao professor levar o estudante a explicitá-las e confrontar as
diferentes estratégias. Por exemplo, para fazer 350+178 um estudante pode fazer
300+100 e 50+50+28 somando os resultados obtidos; outro estudante pode adicionar
350 a 150, obtendo 500 para depois somar 78, já um terceiro estudante pode fazer
350+180, obtendo 530 e depois subtrair 2 unidades somadas a mais, obtendo 528, etc.
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8.2.1 FASES 1 e 2
Orientações para o ensino (continuação)
No trabalho com a resolução de problemas, envolvendo a multiplicação, deve ser
introduzida a ideia de proporcionalidade. Por exemplo, se uma caneta custa dois reais,
quanto deveremos pagar por cinco canetas? Em seguida, com o desenvolvimento do
trabalho, no ano letivo, situações mais complexas podem ser oferecidas, tais como "se
três canetas custam seis reais, qual o preço a pagar por cinco canetas?". O conceito de
divisão, por meio da resolução de problemas, também é apresentado aos estudantes
nessa etapa, com duas ideias, a de repartição em partes iguais e a de medida (determinar
quantas vezes uma quantidade cabe em outra). É importante lembrar que, nos problemas
de divisão, ainda não é o momento de trabalhar com representações simbólicas e que
as estratégias e registros utilizados devem ser aqueles criados pelos estudantes, e não
apresentados pelo professor. O uso da calculadora deve ser incentivado para que o
estudante possa resolver problemas envolvendo situações reais, por exemplo, com
valores monetários. Nesse momento, é importante incentivar o estudante a elaborar
problemas. Por exemplo, o professor pode apresentar a adição 35+17 e solicitar que
o estudante elabore um problema com essa operação. No trabalho com a divisão, é
importante explorar a ideia de medição, ou seja, de quantas vezes uma quantidade
cabe em outra. Por exemplo, na divisão 690÷30, o estudante já pode ter estabelecido
que 30×10=300 e 30×3=90, estabelecendo então que 690÷30=300x2+30×3, o que
resulta em 23. É sempre bom lembrar a importância de incentivar sistematicamente
o estudante para que explique para os colegas de turma que estratégias ele utilizou
para fazer as operações "de cabeça". Situações envolvendo contextos de comércio
F1 (compra, venda, troco, prestação) são ótimas para apoiar os problemas propostos
aos estudantes. A calculadora se mostra um recurso bastante interessante para que o
estudante chegue às regularidades da multiplicação e divisão de um número por 10,
100, 1000 etc. Em relação às operações com números na representação decimal, o
recurso ao nosso sistema monetário permite dar sentido às operações, sem que haja
a necessidade de estabelecer regras que em nada contribuem para a aprendizagem. A
noção de associatividade deve ser consolidada nessa etapa. O recurso a situações de
compra de mercadorias pode auxiliar nessa construção. Por exemplo, na compra de
três mercadorias, pode-se somar o valor de duas delas e depois somar o resultado ao
valor da terceira mercadoria, independente da ordem em que isso é feito.
Avaliação das aprendizagens
• Resolver problemas aditivos, envolvendo os significados de juntar e acrescentar
quantidades, separar e retirar quantidades e comparar e completar quantidades, em
situações cotidianas.
• Resolver problemas de multiplicação, envolvendo as ideias de adição de parcelas
iguais, elementos apresentados em disposição retangular, proporcionalidade, em
situações cotidianas.
• Resolver problemas de divisão em linguagem verbal, envolvendo as ideias de repartir
uma coleção em partes iguais e a determinação de quantas vezes uma quantidade
cabe em outra, em situações cotidianas.
• Encontrar mais de uma solução a problemas que apresentam várias soluções.
• Relacionar adição e subtração, bem como multiplicação e divisão, como operações
inversas.
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8.2.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Resolver e elaborar problemas com as quatro operações, envolvendo seus diferentes
significados, em situações contextualizadas e utilizando o cálculo mental.
• Reconhecer e utilizar a comutatividade e a associatividade da adição na resolução
de um problema para facilitar os cálculos (por exemplo: situações de compra em feira
em que se compram três ou mais mercadorias).
• Efetuar multiplicação e divisão (de até dois algarismos) em linguagem simbólica,
utilizando diferentes formas de registro.
• Resolver e elaborar problema contextualizado, envolvendo a multiplicação de uma
fração por um número natural.
Orientações para o ensino
É importante que o professor retome o trabalho, envolvendo resolução de problemas,
desenvolvido na fase anterior e ampliando-o. Problemas envolvendo uma ou mais
operações podem ser propostos. Mas é importante que estes estejam apoiados
em situações próximas aos contextos sociais do estudante. É importante que ele
seja estimulado a utilizar e desenvolver estratégias de cálculo mental ou fazer uso
da calculadora para efetuar cálculos. A calculadora pode ser um excelente recurso
também para que o estudante perceba as regras de ordenamento das operações
F2
(multiplicação e divisão em relação à adição e subtração). Ao realizar 72+(650÷5)
com a ajuda de uma calculadora, por exemplo, o estudante perceberá que deverá
primeiro fazer a divisão, para depois somar 72 ao resultado. A calculadora é um
excelente recurso também para que o estudante perceba regularidades numéricas.
Retomando-se as ideias iniciadas na fase anterior, o professor deve ainda estimular
o estudante a formular problemas e a propô-los a seus colegas de classe. Em
problemas, envolvendo a multiplicação de uma fração por um número natural, devese sempre fazer recurso às frações unitárias (1/2, 1/3 etc.). Com isso, o estudante
poderá compreender que 2/3 corresponde a duas vezes à fração 1/3, por exemplo.
Avaliação das aprendizagens
• Resolver e elaborar problemas com as quatro operações, envolvendo seus diferentes
significados, em situações contextualizadas e utilizando o cálculo mental.
• Reconhecer e utilizar a comutatividade e a associatividade da adição na resolução
de um problema para facilitar os cálculos.
• Efetuar multiplicação e divisão em linguagem simbólica, utilizando diferentes formas
de registro.
• Resolver e elaborar problema contextualizado, envolvendo a multiplicação de uma
fração por um número natural.
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8.2.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Resolver e elaborar problemas com números naturais, diferentes significados das
operações, utilizando procedimentos próprios.
• Resolver e elaborar problemas com números racionais, nas formas fracionária ou
decimal, envolvendo diferentes significados das operações.
• Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de adições e subtrações de
números decimais.
• Compreender o significado da potenciação (com expoente inteiro e positivo) como
produto reiterado de fatores iguais.
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo adição e subtração de números inteiros
(positivos e negativos).
• Resolver e elaborar problemas de estrutura aditiva e/ou multiplicativa com números
racionais, envolvendo seus diferentes significados, incluindo a potenciação com
expoente inteiro positivo, utilizando cálculo mental.
Orientações para o ensino
Ao iniciar o ano letivo, é importante que o professor auxilie os estudantes a relembrarem
alguns conceitos já estudados. Ele deve perceber que tão importante quando o estudo
dos números é o estudo das operações matemáticas. E mais, números e operações
devem ser aprendidos e estudados no contexto da resolução de problemas. Portanto,
defendemos a importância de o estudante resolver e formular problemas, que partam
de situações reais, de curiosidades, notícias publicadas nas mídias, de imagens, de
F3
brincadeiras e jogos, dentre outras. É fundamental que o estudante vivencie situações
que envolvam diferentes significados das operações, tais como juntar, acrescentar,
comparar, tirar ou diminuir, distribuir ou dividir em partes iguais, juntar a mesma
quantidade de modo recorrente, combinar elementos de dois grupos distintos etc. Não
se deve esquecer que as estratégias utilizadas para resolver os problemas devem ser
aquelas elaboradas pelo estudante. Por exemplo, o professor não deve estabelecer que
em um problema aditivo com a ideia de completar deve-se realizar uma subtração. Estas
situações devem ainda envolver diversos tipos de números (natural, inteiro, fracionário,
decimal, número misto) com diferentes magnitudes. O estudo da potenciação, por
exemplo, pode ser iniciado, a partir de algumas aplicações, tais como, as unidades
usadas para especificar a capacidade de armazenamento de um computador - bit,
byte, megabyte, quilobyte, gigabyte, zettabyte etc., baseadas em potências de dez.
É importante que o estudante seja levado a compreender os significados dessas
medidas, mas não a operar com elas, o que seria maçante e desnecessário. O
estudante deve ser levado a resolver problemas, que envolvam grandezas expressas
em notação científica, bem como formular problemas e propô-los a seus colegas de
turma. Outra ação é propor que ele pesquise, na Internet, por exemplo, aplicações e
usos da potenciação nas outras ciências. O trabalho com potenciação pode articularse ao estudo da radiciação, de modo a levar o estudante a perceber relações entre
essas operações. É fundamental que ele saiba determinar algumas raízes quadradas
exatas e que saiba posicionar raízes não exatas num intervalo da reta numérica.
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8.2.2 FASES 3 e 4
Orientações para o ensino (continuação)
A calculadora é um excelente recurso para auxiliar o estudante a resolver problemas,
que exijam algum nível de complexidade de cálculo. Refletir sobre os significados
das operações conduz ainda o estudante a perceber relações entre as operações
(por exemplo, perceber que adição e subtração, assim como divisão e multiplicação
são operações inversas). A comunicação para seus colegas de seus procedimentos
de cálculo auxilia o estudante e o professor a perceberem os processos usados
e possíveis erros cometidos pelo caminho. É importante que o estudante seja
incentivado a resolver problemas, que envolvem soma ou subtração de frações com
denominadores diferentes, por meio da equivalência de frações. Neste momento, o
professor pode articular este tipo de operação com o estudo de múltiplos e divisores
F3
de números naturais. Por exemplo, perceber que a fração que cabe um número
inteiro de vezes em 1/2 e 1/3 ao mesmo tempo é 1/6; em 1/2 cabem três frações
1/6 (logo 1/2 é equivalente a 3/6) e em 1/3 cabem duas frações 1/6 (1/3=2/6). Logo
1/2+1/3=3/6+2/6=5/6.
Avaliação das aprendizagens
• Resolver problemas que envolvem o cálculo de adições e subtrações de números
decimais.
• Resolver problemas, envolvendo adição e subtração de números inteiros.
• Resolver problemas, envolvendo potenciação com expoente inteiro positivo.
• Resolver problemas de estrutura aditiva e/ou multiplicativa com números racionais,
envolvendo seus diferentes significados.
Expectativas de aprendizagem
• Compreender e utilizar as propriedades da potenciação (potências de mesma base
com expoente inteiro).
• Efetuar operações de multiplicação de frações.
• Resolver e elaborar problemas com expressões aritméticas, que envolvam várias
operações, incluindo radiciação e potenciação (respeitando a ordem das operações)
e sinais de associação (parênteses, colchetes e chaves).
F4 • Compreender a relação entre as operações inversas (por exemplo, evidenciar que
multiplicar um número por 1/2 é o mesmo que dividi-lo por 2; somar -3 a um número
é o mesmo que subtrair 3 deste número).
• Resolver e elaborar problemas, que envolvem diferentes operações (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação).
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo números em notação científica.
• Resolver e elaborar problemas, que envolvam as ideias de mínimo múltiplo comum
e máximo divisor comum, sem o recurso ao algoritmo.
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8.2.2 FASES 3 e 4
Orientações para o ensino
Nesta última fase do Ensino Fundamental, é importante que o estudante compreenda
com clareza as operações aritméticas e suas propriedades, que devem ser ampliadas
aos números reais. Problemas, envolvendo as diferentes operações, devem ser
propostos, ao longo de todo o ano e o estudante deve também se envolver na
formulação de problemas. Também devem ser propostas atividades que envolvem
pesquisar situações reais em que a matemática se faça presente, formular problemas,
a partir dessas situações e resolvê-los, confrontando os procedimentos utilizados e
os resultados com seus colegas. A representação de números em notação científica
também precisa ser objeto de estudo nessa fase de escolarização. Para isso, sugerese a retomada do estudo deste tópico, ocorrida em anos anteriores, e sua ampliação
F4
e sistematização. Situações envolvendo as ideias de mínimo múltiplo comum ou de
máximo divisor comum também devem ser propostas, e o estudante ser incentivado
a resolvê-las, por meio de aplicações das noções de múltiplo e divisor. Por exemplo,
se uma pessoa deve tomar um remédio de 4 em 4 horas, e outro de 6 em 6 horas,
ela tomará os dois juntos em um intervalo de tempo que seja múltiplo de 4 e de 6 ao
mesmo tempo, ou seja, a cada 12 horas.
Avaliação das aprendizagens
• Resolver problemas que envolvem diferentes operações.
• Resolver problemas, envolvendo números em notação científica.
• Resolver problemas que envolvam as ideias de mínimo múltiplo comum e máximo
divisor comum, sem o recurso ao algoritmo.
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8.2.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Reconhecer características dos diferentes números, operações e suas propriedades
e a necessidade de ampliação dos conjuntos numéricos.
• Resolver e elaborar problemas de contagem, envolvendo as ideias de permutação,
combinação e arranjo, usando estratégias diversas, sem uso de fórmulas.
Orientações para o ensino
As estratégias de cálculo mental desenvolvidas pelos estudantes devem servir de
ponto de partida para a formalização das propriedades das operações aritméticas.
Por exemplo, na adição 178+65, a decomposição das parcelas poderia resultar em
100+70+8+60+5; baseando-se na propriedade associativa da adição, o estudante
poderia obter 100+130+13, tendo como resultado 243. As ideias de zero como elemento
neutro aditivo e do um como elemento neutro multiplicativo são estabelecidas nessa
fase. Este trabalho oferece uma boa oportunidade de articular com os conjuntos
M1 numéricos, sistematizando as suas propriedades internas. O trabalho com combinatória
deve ser realizado sem a apresentação de fórmulas. O estudante deve ser levado, por
meio de atividades adequadas, a compreender o princípio fundamental da contagem.
Para isso, é preciso que ele utilize diferentes representações da situação, tais como
tabelas e diagramas de possibilidades. São as situações do cotidiano que darão sentido
a essas ideias. Por exemplo, a partir do cardápio de uma lanchonete, o estudante
pode determinar de quantas maneiras é possível montar um lanche. A numeração
das placas dos automóveis pode ser um exemplo de contexto para o trabalho com
combinatória. Pode-se iniciar com um sistema fictício, com duas letras fixas e três
números, por exemplo, para que o estudante perceba as regularidades, até se chegar
ao nosso sistema de numeração de placas.
Avaliação das aprendizagens
• Reconhecer as propriedades das operações aritméticas.
• Resolver problemas de contagem.
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8.2.3 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Reconhecer características dos diferentes números, operações e suas propriedades,
e a necessidade de ampliação dos conjuntos numéricos.
• Resolver e elaborar problemas de contagem, envolvendo as ideias de permutação,
combinação e arranjo, usando estratégias diversas, sem uso de fórmulas.
Orientações para o ensino
Também, aqui, as estratégias de cálculo mental servirão de base para a compreensão
dos algoritmos formais das operações aritméticas. Por meio da decomposição e
composição de números, o estudante deverá perceber o significado, por exemplo, do
"vai um" na adição. Atividades com a calculadora podem auxiliar nessa compreensão.
Investigações sobre a cultura de povos de outras épocas, ou de outros países podem
trazer para o debate as diferentes formas de realizar os algoritmos das operações
M2
aritméticas. A utilização de sites de busca revela inúmeras fontes de informação sobre
essa questão. Para a ideia de combinação simples, pode-se pedir que determinado
número de estudantes se cumprimente com um aperto de mão. Aumentando-se o
número de participantes, eles poderão perceber o raciocínio combinatório envolvido
na situação. Nesse módulo, a definição de fatorial pode ser apresentada, mas, sempre,
a partir de situações que forneçam sentido para o estudante. Ainda, relacionando com
o cotidiano dos estudantes, o professor pode levar volantes de loteria e, a partir de
situações simples, levá-los a determinar o número de combinações possíveis.
Avaliação das aprendizagens
• Compreender o funcionamento dos algoritmos formais das operações aritméticas.
• Realizar cálculos, utilizando os algoritmos formais.
• Resolver problemas de contagem.
Expectativas de aprendizagem
• Resolver e elaborar problemas de contagem, envolvendo as ideias de permutação,
combinação e arranjo, usando estratégias diversas, sem uso de fórmulas.
Orientações para o ensino
Neste módulo, os estudantes já deverão ter compreendido as ideias subjacentes
ao raciocínio combinatório. Nesse momento, o professor poderá retomar as ideias
trabalhadas anteriormente, para que eles observem as regularidades e estabeleçam
M3 alguns mecanismos de cálculo. A diferenciação entre as ideias de arranjo e
combinação também pode ser apresentada nesta etapa, mas sem a apresentação
de fórmulas prontas. As ideias presentes nos códigos de barras das mercadorias
podem contextualizar o trabalho com combinatória. Após explicar o funcionamento,
o professor pode colocar em discussão várias questões, tais como, por exemplo, um
mesmo fabricante poderia colocar códigos de barras em quantas de suas mercadorias?
Avaliação das aprendizagens
• Resolver problemas de contagem.

119

parâmetros na sala de aula de MATEMÁTICA

120

8.3 RELAÇÕES DE ORDEM
8.3.1 FASES 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Construir uma sequência numérica, em ordem crescente ou decrescente, de diferentes
maneiras (5 em 5, 10 em 10, 25 em 25, 50 em 50, 75 em 75, 100 em 100 etc.).
Orientações para o ensino
É importante que o trabalho com ordenação parta das noções que o estudante traz
de suas aprendizagens anteriores e de suas vivências. Para isso, o professor pode, de
início, propor alguns questionamentos ao estudante: qual número é maior: 25 ou 35?
Como você sabe isso? O professor pode também propor na forma de um jogo: um
estudante fala um número e seus colegas precisam escrever um número maior ou
F1
menor que o número escutado. Em seguida, todos mostram seu número. O estudante
que escrever o maior número ganha o jogo. Na sequência, o professor pode propor
algumas sequências e solicitar ao estudante que reconheça as “regras" de formação
(de 5 em 5, de 10 em 10, de 75 em 75 etc.). Atividades envolvendo linha do tempo pode
ser um ótimo recurso para a sistematização das noções de ordenação.
Avaliação das aprendizagens
• Construir uma sequência numérica, em ordem crescente ou decrescente.
• Reconhecer a regra de formação de uma sequência numérica (5 em 5, 10 em 10, 25
em 25, 50 em 50, 75 em 75, 100 em 100 etc.).
Expectativas de aprendizagem
• Relacionar números racionais (representações fracionárias e decimais) positivos a
pontos na reta numérica e vice-versa.
• Comparar e ordenar números na representação decimal usados em diferentes
contextos.
Orientações para o ensino
Retomando o trabalho desenvolvido no ano anterior, o professor pode, agora, propor
que o estudante relacione números a pontos na reta numérica. É importante que o
estudante seja levado a perceber a escala da reta (por exemplo, para marcar os pontos
1, 2, 3, 4 etc. na reta numérica é fundamental que as distâncias entre os pontos sejam
iguais) e o ponto 1/2 deve ser posicionado na metade da distância entre os pontos 0
e 1. A associação de números racionais na representação decimal a pontos da reta
F2 deve ser feita paralelamente ao estudo das diferentes representações de um número
racional. Por exemplo, reconhecer que 1/2 corresponde a 0,5 ou que a fração 1/4
corresponde a 0,25. Mas é importante que essa relação não seja estabelecida, por
meio de regras e procedimentos. O estudante deve ser levado a reconhecer, por
exemplo, que metade de um real corresponde a 50 centavos (ou 0,50) ou que um
quarto de real corresponde a 25 centavos, ou 0,25. Da mesma forma, a comparação de
números na representação decimal, também, deve ser realizada com compreensão,
sem a apresentação de técnicas por parte do professor. Dizer que um número maior é
aquele que tem mais algarismos leva o estudante a erros do tipo afirmar que o número
1,05 é maior que o número 1,5 por ter mais algarismos. É importante que o estudante
compreenda que o segundo número é maior porque tem 50 centésimos, enquanto o
primeiro tem somente 5 centésimos. Para isso, o recurso ao nosso sistema monetário
pode contribuir bastante.
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8.3.1 FASES 1 e 2
Avaliação das aprendizagens
• Relacionar números racionais positivos a pontos na reta numérica e vice-versa.
F2
• Comparar e ordenar números na representação decimal usados em diferentes
contextos.
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8.3.2 FASE 4
Expectativas de aprendizagem
• Reconhecer o intervalo na reta numérica que contenha um número irracional dado.
• Comparar números em notação científica.
• Comparar e ordenar números reais.
Orientações para o ensino
Neste momento escolar, é importante que o trabalho parta do que o estudante já
sabe em relação à ordenação de números naturais, estendendo seus conhecimentos
à ordenação, envolvendo números fracionários e decimais. Em especial, o uso da
reta numerada facilita bastante para que o estudante compreenda o intervalo em que
uma fração ou um número decimal deve ser posicionado. Recomenda-se chamar a
atenção do estudante que ao comparar dois números decimais não é a quantidade de
F4 algarismos do número que determina sua grandeza, mas a sua magnitude (por exemplo,
2,025, embora contenha mais algarismos é menor do que 2,25). Na continuidade, as
propostas podem conter a determinação da posição na reta de números irracionais.
Para isso, inicialmente, o professor pode propor um trabalho, envolvendo aproximações
do número irracional, conduzindo o estudante a determinar a sua posição em um
intervalo na reta numérica. Números em notação científica também devem receber
atenção especial. O estudante deve ser levado a comparar dois ou mais números
desta natureza.
Avaliação das aprendizagens
• Reconhecer o intervalo na reta numérica que contenha um número irracional dado.
• Comparar números em notação científica.
• Comparar e ordenar números reais.
8.3.3 MÓDULOS 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Compreender as diferentes representações de um mesmo número real, inclusive
associando-os a pontos na reta numérica.
Orientações para o ensino
A associação de números reais a pontos da reta numérica deve ser retomada nesta
etapa. É importante que o estudante compreenda que, no caso dos irracionais,
M1 essa localização é uma aproximação. O trabalho com a reta numérica, nesse nível
de escolarização, pode ser associado a outros campos da própria matemática. Por
exemplo, é uma boa oportunidade para retomar a questão do módulo de um número.
Aqui, é importante que o estudante compreenda a ideia de módulo como a distância
do ponto associado ao número até à origem, e não como “um número sem sinal”.
Avaliação das aprendizagens
• Localizar pontos da reta numérica associados a números reais e vice-versa.
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8.3.3 MÓDULOS 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Compreender as diferentes representações de um mesmo número real, inclusive
associando-os a pontos na reta numérica.
Orientações para o ensino
Neste momento, o trabalho pode ser expandido para a ideia de intervalo na reta
numérica, incluindo a notação e a noção de intervalos fechados e abertos. As ideias de
M2 densidade e completude dos conjuntos numéricos, também, podem ser trabalhadas,
mas sem excesso de formalismos. Os conceitos de domínio e de imagem de funções
podem ser articulados com a ideia de intervalo. Também é importante retomar a ideia
de inequação, no trabalho com intervalos.
Avaliação das aprendizagens
• Associar pontos da reta numérica a números reais.
• Associar intervalos no conjunto dos números reais a segmentos da reta numérica.

8.4 PORCENTAGEM
8.4.1 FASE 2
Expectativas de aprendizagem
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo a determinação de porcentagens (por
exemplo: determinar 10% de 1 000 reais). (10%, 5%, 20%, 25%, 50%, 75% e 100%).
• Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% à décima parte, quarta parte,
metade, três quartos etc. em situações cotidianas.
Orientações para o ensino
A porcentagem está presente na vida de todos nós. Anúncios de jornais, revistas e
propaganda de lojas fazem uso da porcentagem a todo o momento. São artefatos
culturais e, portanto, já fazem parte das práticas sociais de todos os estudantes
de EJA. Na escola, ele deverá compreender como essa ideia se relaciona com os
objetos matemáticos já elaborados. Não se trata de estabelecer procedimentos para
o cálculo de porcentagens, mas de levar o estudante a perceber seus significados.
Ele deve entender 10%, por exemplo, como outra representação para o número
F2 racional 1/10, ou 0,10. Situações envolvendo o sistema monetário também auxiliam
nessa compreensão. Por exemplo, um desconto de 10% em um real corresponde a
10 centavos, ou a 1/10 (décima parte) de um real, ou a R$0,10. Um desconto de 50%
em uma mercadoria significa que a mercadoria está pela metade do preço. É muito
importante que o estudante seja solicitado a explicar como se calcula porcentagens
mentalmente. Por exemplo, um estudante pode determinar um desconto de 30%
como o triplo de um desconto de 10%. É importante, também, que o estudante seja
sistematicamente incentivado a elaborar problemas envolvendo porcentagens. Para
isso, podem ser usados, por exemplo, panfletos de propaganda de lojas comerciais
em que apareçam ofertas.
Avaliação das aprendizagens
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo a determinação de porcentagens.
• Associar as representações de porcentagens, na forma de fração em situações
cotidianas.
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8.4.2 FASES 3 e 4
Expectativas de aprendizagem
• Compreender a relação entre porcentagens e suas representações decimais e
fracionárias.
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo porcentagem.
Orientações para o ensino
É importante, logo de início, que o professor busque compreender o que o estudante
já sabe sobre porcentagem. Partindo dessa compreensão, situações envolvendo
porcentagens devem ser propostas de modo articulado ao estudo das frações e
F3 decimais. É importante que eles compreendam que, por exemplo, 10% de uma
quantidade é equivalente a 0,1 ou 1/10 dessa quantidade. Assim, para determinar 10%
de uma quantidade basta dividi-la por 10. De modo análogo, o estudante deve ser
levado a compreender que 20% equivalem à quinta parte; 50% à metade; 25% a quanta
parte etc. As atividades devem ainda ser propostas de forma articulada às práticas
sociais nas quais o estudante está inserido.
Avaliação das aprendizagens
• Compreender a relação entre porcentagens e suas representações decimais e fracionárias.
• Resolver problemas envolvendo porcentagem.
Expectativas de aprendizagem
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo porcentagem, incluindo a ideia de juros
simples e determinação de taxa percentual.
Orientações para o ensino
Nesta fase, o trabalho com porcentagem deve ser apoiado naquele realizado nas
fases anteriores, inclusive com a retomada de algumas atividades. O significado de
porcentagens e sua relação com as representações na forma de fração ou decimal
devem ser retomadas, incluindo-se as noções de razão. Na sequência, recomendase propor situações envolvendo aumentos e descontos expressos na forma de
porcentagens. É importante levar o estudante a perceber, por exemplo, que para se
determinar um desconto de 30%, basta multiplicar o valor inicial da mercadoria por
0,70; e no caso de acréscimo de 30%, o valor inicial deverá ser multiplicado por 1,30.
A calculadora pode ser um ótimo aliado nessas determinações, e o estudante deve ser
F4 incentivado a determinar resultados de valores que sofreram descontos ou acréscimos.
É fundamental ainda levar o estudante a compreender que a porcentagem não é
reversível, ou seja, se uma mercadoria foi aumentada em 20% e, em seguida, sofreu um
desconto de 20%, o resultado obtido não corresponde ao valor inicial. Na continuidade,
o trabalho com porcentagens, incluindo-se as ideias de juros simples, taxa percentual,
lucro e prejuízo devem ser ampliados. Nesta fase, deve ser explorada a determinação
de percentuais, a partir dos valores inicial e final. Por exemplo, compreender que se
uma mercadoria que custava 30 reais passou a custar 40 reais, então ela sofreu um
reajuste de 30%. Os problemas propostos precisam partir de situações reais e estar
articulados às práticas sociais e profissionais do estudante.
Avaliação das aprendizagens
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo porcentagem, incluindo a ideia de juros
simples e determinação de taxa percentual.
• Compreender e efetuar cálculos com potências cujos expoentes são inteiros negativos.
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8.4.3 MÓDULOS 1 e 2
Expectativas de aprendizagem
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo porcentagem, incluindo as ideias de juros
simples e compostos e a determinação de taxa percentual, relacionando representação
percentual e decimal.
Orientações para o ensino
Ao iniciar o Ensino Médio, é importante que o professor recupere as ideias sobre
porcentagem trabalhas anteriormente, inclusive, retomando algumas das atividades e
fazendo uma síntese das aprendizagens realizadas. No trabalho com juros compostos,
é importante relacionar com a aplicação sucessiva de taxas percentuais, sem a
preocupação de apresentar fórmulas para o cálculo de montantes. Dessa forma, é
possível romper com a ideia, muito frequente em salas de aula, de que dois aumentos
sucessivos de 10% correspondem a um aumento de 20%. A partir de contextos do
M1 cotidiano dos estudantes, podem ser exploradas atividades que os levem a perceber,
por exemplo, que um aumento de 20% leva ao valor de 100%+20%, ou seja, 120%,
que corresponde ao número decimal 1,2. Dessa maneira, para determinar o valor de
uma mercadoria, após um aumento de 20% pode ser mais econômico multiplicar o
valor dessa mercadoria por 1,2. Mas é fundamental que essa relação seja construída
pelo próprio estudante, a partir de situações elaboradas pelo professor. A calculadora
é um ótimo instrumento para essa construção. As situações propostas pelo professor
devem se apoiar nas práticas profissionais dos estudantes. É importante levá-los a
explicitar as formas que eles utilizam, em seu dia a dia, para calcularem novos preços
de mercadorias, taxas de juro e remuneração de aplicações financeiras.
Avaliação das aprendizagens
• Determinar valores após a aplicação de percentuais simples e sucessivos.
• Utilizar a relação entre taxas percentuais e a representação decimal.
Expectativas de aprendizagem
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo porcentagem, incluindo cálculo de
acréscimos e decréscimos, determinação de taxa percentual e juros compostos.
Orientações para o ensino
Nesta etapa, as aprendizagens iniciadas no módulo anterior, em relação às
porcentagens, devem ser consolidadas. Por meio de situações reais das práticas sociais
dos estudantes, eles devem compreender a relação entre aumento percentual e a
representação decimal e também aplicá-la em situações do cotidiano. Publicidades
que apelem para promoções de mercadorias podem servir de meio para esse trabalho.
Por exemplo, reconhecer se determinada promoção é justa para o consumidor, ou se
M2 houve uma redução percentual após a aplicação de um reajuste. Notícias da economia
também podem colaborar bastante. Por exemplo, verificar se é mais vantajoso aplicar
as economias em uma caderneta de poupança ou em fundos de renda. O trabalho com
porcentagens oferece ótimas articulações com a vida dos estudantes. Por exemplo,
é mais vantajoso aplicar certa quantia, mês a mês para comprar certa mercadoria a
vista ou financiá-la? Qual a magnitude das taxas de cartões de crédito ou do cheque
especial? É um bom momento para se discutir educação financeira.
Avaliação das aprendizagens
• Determinar valores em situações de acréscimo e decréscimo percentuais.
• Compreender e aplicar a ideia de percentuais sucessivos na resolução de situações
cotidianas.
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8.5 PROPORCIONALIDADE
8.5.1 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo proporcionalidade entre mais de duas
grandezas, incluindo problemas com escalas e taxa de variação.
Orientações para o ensino
No trabalho com a proporcionalidade, deve-se iniciar com a retomada do estudo
de duas grandezas proporcionais (direta e inversamente), mas sem a aplicação de
procedimentos (como a chamada regra de três). O estudante deve reconhecer que
existindo a proporcionalidade, dobrando-se o valor de uma grandeza, por exemplo,
M1
o valor da outra também dobra, no caso de serem diretamente proporcionais, ou
fica reduzido à metade, se forem inversamente proporcionais. É importante que a
ideia de razão esteja presente em todo o trabalho com a proporcionalidade. Diversas
situações do cotidiano dos estudantes podem ser articuladas ao trabalho com a
proporcionalidade. Em particular, o trabalho com escalas pode ter como contexto
situações da Geografia ou a interpretação de plantas da construção civil.
Avaliação das aprendizagens
• Resolver problemas, envolvendo proporcionalidade direta e inversa.
Expectativas de aprendizagem
• Resolver e elaborar problemas, envolvendo proporcionalidade entre mais de duas
grandezas, incluindo problemas com escalas e taxa de variação.
Orientações para o ensino
Neste módulo, o trabalho com proporcionalidade deve ser ampliado para o caso de
mais de duas grandezas. Entretanto, é importante que o conceito de razão seja utilizado
como principal recurso, evitando-se a aplicação de procedimentos que, na maioria
M2 das vezes, não apresentam significado para o estudante. É importante, também, que
o estudante seja instigado a elaborar problemas envolvendo variações proporcionais,
diretas e inversas. Além das articulações já explicitadas com a leitura de plantas na
construção civil, pode-se adotar o contexto dos esportes em atividades, envolvendo
a ideia de taxa de variação; por exemplo, em corridas de automóveis ou nas relações
entre os dados de uma maratona olímpica.
Avaliação das aprendizagens
• Resolver problemas, envolvendo proporcionalidade direta e inversa.
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8.5.1 MÓDULOS 1, 2 e 3
Expectativas de aprendizagem
• Resolver e elaborar problemas envolvendo proporcionalidade entre mais de duas
grandezas, incluindo problemas com escalas e taxa de variação.
Orientações para o ensino
Neste módulo, pode-se ampliar o trabalho com a proporcionalidade para a divisão em
partes direta ou inversamente proporcionais. Também, aqui, é importante não entregar
procedimentos automatizados para os estudantes; é preciso que o professor recupere
M3 as estratégias que eles utilizam em sua vida cotidiana. Colocando-se essas estratégias
em debate na sala de aula, os estudantes poderão perceber as propriedades presentes
nelas, aperfeiçoando-as ou buscando estratégias mais eficientes e econômicas.
Situações do mundo do trabalho permitem boas articulações com a proporcionalidade.
Por exemplo, determinar a distribuição da participação nos lucros de uma empresa.
Avaliação das aprendizagens
• Resolver problemas, envolvendo proporcionalidade direta e inversa.
• Resolver problemas, envolvendo a divisão em partes proporcionais.
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