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Ementa 
 

Números irracionais: reconhecimento e localização na reta numérica; potências 
com expoentes negativos e fracionários; números reais: notação científica e problemas; 
porcentagens: problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos; funções: 
representações numérica, algébrica e gráfica; razão entre grandezas de espécies 
diferentes; grandezas direta e inversamente proporcionais; expressões algébricas: 
fatoração e produtos notáveis; resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio de 
fatorações; demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas 
intersectadas por uma transversal; relações entre arcos e ângulos na circunferência de 
um círculo; semelhança de triângulos; relações métricas no triângulo retângulo; Teorema 
de Pitágoras: verificações experimentais e demonstração; retas paralelas cortadas por 
transversais: teoremas de proporcionalidade e verificações experimentais; polígonos 
regulares; distância entre pontos no plano cartesiano; vistas ortogonais de figuras 
espaciais; unidades de medida para medir distâncias muito grandes e muito pequenas; 
unidades de medida utilizadas na informática; volume de prismas e cilindros; análise de 
probabilidade de eventos aleatórios: eventos dependentes e independentes; análise de 
gráficos divulgados pela mídia: elementos que podem induzir a erros de leitura ou de 
interpretação; leitura, interpretação e representação de dados de pesquisa, expressos em 
tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e 
de setores e gráficos pictóricos; planejamento e execução de pesquisa amostral e 
apresentação de relatório. 
 
Objetivos  
 

A disciplina Matemática, na Matriz Curricular do Ensino Fundamental, Anos Finais, 
tem como objetivo principal criar situações nas quais possam fazer observações 
sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da realidade, estabelecendo inter-
relações entre eles e desenvolvendo ideias mais complexas, levando sempre em conta as 
experiências e os conhecimentos matemáticos já vivenciados pelos alunos. 
 
Metodologias 
 
 Ensinar e aprender Matemática exige curiosidade, caminhos diversificados, 
propostas alternativas, horizontes ampliados. Pensando desse modo e lembrando que, 
quando fazemos escolhas metodológicas, privilegiamos um caminho e deixamos de 
contemplar as paisagens do outro, pretendemos trabalhar com as seguintes 
metodologias, ao longo de todo o ano letivo:  a) aulas expositivas dialogadas;  b) 
abordagem histórica e social da Matemática (uma ciência viva, que é construída 



constantemente, não ‘inventada’);  c) resolução de exercícios e problemas em grupos e 
individualmente; d) aplicação de testes de sondagem (individualmente e/ou em grupos); e) 
resolução de exercícios no livro didático; f) pesquisas em sítios da Internet; g) atividades 
com o uso da calculadora eletrônica; h) resolução de problemas. 
 
Avaliação 
 

A avaliação é um instrumento fundamental para fornecer informações sobre como 
se está realizando o processo ensino-aprendizagem. Sua função tem duas dimensões: 
social (capacidade matemática para a vida sociocultural) e pedagógica (capacidade de 
reelaborar conceitos e procedimentos matemáticos). Ela deve ser entendida como 
processo de acompanhamento da construção de conceitos, da utilização de 
procedimentos e da observação de atitudes dos alunos para o professor desenvolver o 
seu trabalho pedagógico. O conceito final de cada escala se fundamenta em três 
instrumentos sistemáticos de uma avaliação diversificada e contínua, que auxilia e orienta 
o professor e o aluno, a saber: (1) produtividade - refere-se a uma avaliação periódica do 
cumprimento de atividades didáticas diárias, em sala de aula. Tal avaliação se dá por 
intermédio da apreciação do caderno, bem como da observação da participação, do 
empenho e desempenho do estudante durante as aulas; (2) avaliações escritas 
individuais/testes de sondagem - referem-se a atividades que exploram conteúdos 
trabalhados no cotidiano da sala de aula em um determinado período. (3) tarefas de casa 
- semanalmente, o aluno deve realizar tarefas em casa. Normalmente, são atividades 
contidas no livro didático adotado, ou atividades entregues pelo professor, ou estudos, 
pesquisas, correções sistematizadas, dentre outras.  
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