
63PARTE 2 – MATEMÁTICA

INTRODUÇÃO E CONCEPÇÕES DO COMPONENTE CURRICULAR 

Para a atualização do Currículo de Matemática da Cidade 
de São Paulo, levou-se em consideração a formação dos estu-
dantes da Educação Básica e as concepções da Matemática 
como área do conhecimento, destacando suas potencialidades 
formativas e sua utilidade no cotidiano da sociedade. Nesse pro-
cesso, a Matemática e as outras áreas de conhecimento trouxe-
ram contribuições para a ampliação do desenvolvimento cogni-
tivo dos estudantes, de maneira a possibilitar-lhes a análise e a 
tomada de decisões para intervir na realidade, além de propiciar  
o desenvolvimento de valores sociais, emocionais, estéticos, éti-
cos e científicos. 

Essa nova proposta curricular da Cidade de São Paulo, além da inclusão dos 
interesses dos protagonistas da Rede Municipal de Ensino, também incorpo-
rou os resultados de pesquisas internacionais e brasileiras na área de Educação 
Matemática, produzidas ao longo dos últimos anos, visando à melhoria do pro-
cesso de construção de conhecimentos matemáticos. Assim, consideraram-se 
as pesquisas em diferentes perspectivas: as de âmbitos histórico-social, as de 
cunho cultural e tecnológico, além das contribuições dos campos de formação 
de professores e de organização curricular, entre outras. Ainda foram discuti-
das algumas possibilidades metodológicas para o desenvolvimento do trabalho 
no âmbito da Educação Matemática, como as que envolvem a resolução de pro-
blemas, a modelagem, o uso de tecnologias digitais, as tarefas investigativas, 
os jogos e brincadeiras, a etnomatemática e outras. São pesquisas que podem 
facilitar a aprendizagem, no que tange ao raciocínio lógico, indutivo, deduti-
vo e abdutivo, que possibilitam análise, a formulação e a testagem de hipóte-
ses, além de permitir a validação de raciocínio e a construção de provas e de 
demonstrações matemáticas.
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64 CURRÍCULO DA CIDADE

A Matemática é uma construção humana que envolve um conjunto de conhe-
cimentos associados, por exemplo, aos números, às formas geométricas e a diver-
sos tipos de raciocínio como dedução, indução, estimação, aproximação, entre 
outros. Ajuda a resolver diversos tipos de problemas, muitas vezes, apresentando 
diferentes soluções. É um conjunto de ideias que permite analisar fenômenos e 
situações presentes na realidade para obter informações e conclusões que não 
estão explícitas. Além disso, possibilita a obtenção de modelos, relações, padrões 
e regularidades, de forma a conhecer e analisar a realidade e obter informações 
para tomar decisões. Sua aprendizagem contribui para a formação integral dos 
estudantes e seu desenvolvimento permite enfrentar os desa!os que se apresen-
tam na vida cotidiana de qualquer pessoa.

A Matemática desempenha um papel formativo básico, na medida em que 
possibilita o desenvolvimento dos diversos tipos de raciocínio, e outro instru-
mental, que é prático e visa a resolver problemas em situações reais, sendo uma 
ferramenta para ser usada em outras áreas e permitindo abordar uma grande 
variedade de situações.

Com essa amplitude, a Matemática envolve três dimensões que se articulam e 
se complementam: a social, a cultural e a formal.

A dimensão social engloba a re"exão sobre a criação e o uso da Matemática 
em diferentes contextos sociais, apontando para uma dimensão histórica e social 
do conhecimento matemático.

A dimensão cultural considera a Matemática como fruto de diferentes cul-
turas e etnias (contagem, localização, medição, desenhos e jogos) que permitem 
uma re"exão sobre a construção do conhecimento matemático.

A dimensão formal envolve as ideias matemáticas fundamentais com a 
utilização de uma simbologia própria e universal, desenvolvidas ao longo da 
Educação Básica, articulando-se com diferentes objetos de conhecimento e eixos 
estruturantes (Álgebra, Geometria, Números etc.).

Essas três dimensões estão presentes na organização de todo currículo: nas 
ideias fundamentais da Matemática, nos eixos estruturantes, na organização dos 
objetos de conhecimento, nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, 
além dos eixos articuladores.
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65PARTE 2 – MATEMÁTICA

IDEIAS FUNDAMENTAIS DA MATEMÁTICA

O desenvolvimento do conhecimento matemático abrange um conjunto de ideias 
fundamentais da Matemática. A ! gura a seguir mostra algumas dessas ideias, 
que são exploradas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)1 e também no 
Currículo da Cidade de São Paulo.

1.  BRASIL. Ministério da Educação. 
Base Nacional Comum Curricular. 
Proposta preliminar. Terceira versão. 
Brasília: MEC, 2017. Disponível em: 
<http://basenacionalcomum.mec.
gov.br/>. Acesso em: 23 Junho. 2017.
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Figura 1: Algumas Ideias Fundamentais da Matemática 

As ideias fundamentais destacadas na ! gura 1 estão presentes nos mais varia-
dos assuntos do componente curricular, estabelecendo uma articulação natural 
entre eles ao longo de todo o Ensino Fundamental. A seguir descreveremos cada 
uma dessas ideias:

A ideia de proporcionalidade está presente em diversos objetos de conhe-
cimento, como os números racionais, as razões e proporções, a semelhança de 
! guras e outros.

A ideia de equivalência está presente no estudo dos números racionais, nas 
equações, nas áreas ou nos volumes, entre muitos outros.

A ideia de ordem permite a observação da organização sequencial de números, 
de ordem de grandeza numérica e de estudos de sequências numéricas ou ! gurais.

A ideia de aproximação está ligada aos cálculos que não precisam ser exatos, 
às medidas, à aproximação dos números irracionais, entre outros.

LEIA MAIS 

SÃO PAULO (SP). Secretaria 
Municipal de Educação. 
Coordenadoria Pedagógica. 
Divisão de Ensino Fundamental 
e Médio. Direitos de aprendiza-
gem dos ciclos interdisciplinar e 
autoral: Matemática. São Paulo: 
SME/COPED, 2016. (Coleção 
Componentes Curriculares em 
Diálogos Interdisciplinares a 
Caminho da Autoria).

BRASIL. Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação Básica. 
Elementos Conceituais e 
Metodológicos para Definição 
dos Direitos de Aprendizagem 
e Desenvolvimento do Ciclo de 
Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) 
do Ensino Fundamental. Brasília: 
MEC/SEB/DICEI/COEF, 2012.

BRASIL. Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação Básica. 
Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais da Educação Básica. 
Brasília: MEC/SEB/DICEI, 2013.
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66 CURRÍCULO DA CIDADE

A ideia de variação em Matemática se refere a alguns objetos de conheci-
mento como a variação percentual, a variação entre duas grandezas, o coe!ciente 
de variação, entre outros.

A ideia de interdependência se relaciona à noção de função, com relações 
entre grandezas numéricas ou geométricas e com ampliação e redução de !guras.

A ideia de representação está relacionada com a simbologia matemática, 
mas também se apoia na linguagem oral e escrita, nas representações icônicas 
(!guras, esquemas, diagramas etc.), além de representações de objetos do meio 
físico para indicar entes matemáticos.

Essas ideias se articulam entre si, possibilitando mais integração entre os 
conteúdos matemáticos que serão denominados neste documento de objetos de 
conhecimento.

Uma possibilidade é que a ideia fundamental de proporcionalidade seja 
explorada nos eixos de medidas e de números, possibilitando uma integração 
intramatemática2. A ideia de proporcionalidade permite ainda o uso de contex-
tos extramatemáticos3, pois se encontra em várias ações do cotidiano e de outras 
áreas do conhecimento, como em situações de compra e venda, em rótulos de 
produtos, receitas e bulas de remédio, o que contribui para essas conexões.

Essa mesma indicação poderia ser feita com outras ideias matemáticas fun-
damentais como é o caso da equivalência que se observa, por exemplo, na repre-
sentação dos números racionais, na observação de áreas de superfície de !guras 
diferentes, nas medidas – especialmente quando se utilizam diferentes unidades 
– ou mesmo no trabalho com as equações, possibilitando conexões tanto intra-
matemática como extramatemática.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA 

Os direitos de aprendizagem visam à garantia do acesso e à apropriação do 
conhecimento de todas as crianças e jovens, a !m de se construir uma socie-
dade mais justa e solidária. Nesse sentido, a escola deve incentivar a participa-
ção dos estudantes em situações que promovam a re"exão, a investigação e a 
pesquisa, a resolução de problemas e espaços onde eles possam representar e 
vivenciar suas experiências e ressigni!cá-las a partir da construção de novos 
conhecimentos. 

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do Currículo de 
Matemática da Cidade de São Paulo foram elaborados revisitando os princípios 
elencados nos documentos Direitos de aprendizagem dos ciclos interdiscipli-
nar e autoral (2016), Elementos Conceituais e Metodológicos para De!nição 
dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização 
(2012) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais (2013). 

2. Segundo o PISA/OCDE (2012), 
se uma tarefa se refere apenas a 
objetos, símbolos ou estruturas 
matemáticas e não faz referência 
a “temas estranhos ao mundo da 
matemática”, o contexto dessa tarefa 
é considerado intramatemático e a 
tarefa pode ser considerada como 
cientí!ca. Nesse caso, a relação entre 
um problema e a Matemática subja-
cente está explicitada no contexto do 
problema. 
3. O documento do PISA/OCDE 
(2012) enfatiza tarefas que podem 
ser encontradas no mundo real e 
que possuem um contexto autêntico 
para o uso da Matemática, que 
in"uencia sua interpretação e 
resolução. Destaca, ainda, situações 
em que o contexto é hipotético, 
desde que tenha alguns elementos 
reais e que posssa ser resolvido por 
meio de conhecimentos matemáti-
cos. Nesses casos, há uma conexão 
extramatemática.
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ENSINAR
E APRENDER

MATEMÁTICA
NO ENSINO 

FUNDAMENTAL
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Na construção do Currículo da Cidade para Matemática, uma 
das preocupações foi propor reflexões sobre diferentes estratégias 
de ensino de Matemática em função dos estudantes da atualida-
de, de forma compatível com os processos de aprendizagem dessas 
crianças e jovens que envolvem o significado que eles atribuem ao 
que foi ensinado. 

Ensinar e aprender Matemática, nos dias atuais, ganha uma nova dimensão. 
Leva em conta o que o estudante já conhece, ou seja, os conhecimentos prévios 
e as experiências que possui fora da escola. À escola cabe articular esses tipos de 
conhecimento e experiência que o estudante já possui àqueles que irá aprender, 
de forma que possa alcançar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
propostos para cada ano de escolaridade.

Sabemos que o “ensino tradicional”, fortemente utilizado até o !nal do século 
passado, não é su!ciente para enfrentar as demandas sociais que emergem da 
sociedade atual. Mudanças nesse sentido podem decorrer de pesquisas na área 
de Educação Matemática, principalmente as que focalizam a resolução de pro-
blemas e as investigações. Algumas dessas pesquisas mostram que, na resolu-
ção de problemas ou de tarefas investigativas, os estudantes trabalham a partir 
de problematizações, ou seja, de uma variedade de situações que lhes permitem 
enfrentar com mais tranquilidade e autonomia as demandas sociais e participar 
ativamente da sociedade.

Com essa mudança de estratégia de ensino, o estudante passa de receptor de 
informações, quando vivencia o “ensino tradicional”, para agente na construção 
do conhecimento matemático, pois participa ativamente de um ensino com foco 
em investigações e resolução de problemas. No entanto, essa mudança de foco é 
e!caz se os estudantes, além de participarem de aulas problematizadoras, forem 
instigados a re"etir sobre sua resolução, para validar suas respostas, bem como 
ser capazes de propor novos problemas e formular questões.

No entanto, independentemente do tipo de atividade proposta, a falta de com-
preensão por parte do estudante pode ser responsável pelas suas di!culdades quando 
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busca a solução. A forma mecânica e sem sentido na tentativa de solucionar uma ati-
vidade pode indicar um processo de aprendizagem do estudante por memorização, 
sem conexão com as dimensões matemáticas nos âmbitos social, cultural e formal. 

Mas é importante selecionar atividades que permitam re"exão e ampliação 
do pensamento matemático, uma vez que não basta apenas a manipulação de 
materiais e de instrumentos tecnológicos, pois o mais importante é a natureza 
da atividade matemática. Em vista disso, a seleção de atividades constitui um dos 
aspectos essenciais do trabalho do professor.

Há uma ideia comum na sociedade de que a Matemática tem um papel fun-
damental no desenvolvimento do raciocínio. Os processos de raciocínio (deduti-
vo, indutivo, abdutivo, relacional etc.) são usados na realização de diferentes ati-
vidades matemáticas. O raciocínio dedutivo é fundamental em Matemática, pois 
parte de um problema, formula hipóteses, faz a veri!cação dessa hipótese, por 
meio de observação ou de experimentação e, a partir desses elementos, produz 
os resultados explicitados em leis e teorias. O raciocínio indutivo também ocupa 
um papel importante nessa área do conhecimento. Parte de casos particulares 
e, com base na observação e experimentação, vai formulando hipóteses expli-
cativas para fazer generalizações. O raciocínio abdutivo, segundo Peirce (1977) 
é o que possibilita o levantamento de conjecturas e a produção do novo (novas 
ideias e conhecimentos). Utilizamos esse tipo de raciocínio em resoluções de 
problemas, investigações matemáticas, desa!os e jogos. Há ainda outro tipo de 
raciocínio – o relacional – comum a alguns tipos de atividades, pois envolve o 
estabelecimento de relações entre as ideias fundamentais (equivalência, ordem, 
semelhança, proporcionalidade etc.) e objetos do conhecimento matemático ou 
não matemático.

Aprende-se a raciocinar colocando em prática o seu raciocínio ou analisando 
o raciocínio de outros. Por esse motivo, é importante que o professor selecione 
tarefas apropriadas para os estudantes de cada ciclo, que sejam matematicamente 
ricas e que promovam debate, participação, justi!cativas e re"exões. Os contrae-
xemplos são importantes e oferecem oportunidade aos estudantes de identi!ca-
rem casos particulares e testarem a validade de generalizações. 

O documento Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de 
Aprendizagem, publicado pela SME em 2007, destaca a importância da comu-
nicação em todas as áreas do conhecimento. A comunicação nas aulas de 
Matemática, até pouco tempo, era monopolizada pelo professor, que centralizava 
as perguntas e as respondia, não dando chance aos estudantes de se manifesta-
rem. A situação vem se modi!cando nos últimos anos. Quando se fala em comu-
nicação nos dias atuais, leva-se em conta o fato de os estudantes comunicarem 
ideias matemáticas, oralmente, por escrito ou de outra forma e compreenderem 
as ideias matemáticas veiculadas por outros. A comunicação pressupõe a repre-
sentação dos modos matemáticos de pensar expressos em uma linguagem ade-
quada à comunicação.

O desenvolvimento da comunicação dos estudantes depende do objeti-
vo que o professor utiliza em suas aulas. As comunicações oral e escrita se 
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http//download.inep.gov.br/
acoes_internacionais/pisa/
marcos_referenciais/2013/
matriz_avaliacao_matemati-
ca.pdf. Acesso em 21 agosto 
de 2017.

complementam. A comunicação oral permite mais oportunidade de interação 
entre os estudantes e entre eles e o professor, enquanto a comunicação escrita 
favorece uma sistematização de ideias e re"exão sobre elas. No entanto, é por 
meio da comunicação oral que se realiza o processo de negociação de signi!ca-
dos matemáticos entre o professor e os estudantes, entre os próprios estudantes e 
entre os estudantes e a comunidade escolar. 

Além da comunicação oral e escrita na língua materna, a Matemática 
necessita de representações especiais simbólicas e gráficas reconhecidas 
mundialmente. O conjunto de símbolos, gráficos e regras que representam 
uma estrutura matemática deve responder ao caráter sistêmico dessa área. O 
uso dessa simbologia, de caráter universal, possibilita socializar o conheci-
mento matemático.

No entanto, é importante que as representações sejam as mais variadas possí-
veis, por exemplo, o número cinco pode ser representado numericamente como 
um ponto de uma reta numerada, como a metade de 10, como resultado de uma 
operação ou mesmo com uma representação !gural (DUVAL, 2009).

Assim, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento focalizam o uso 
de representações fracionárias e decimais de um mesmo número racional, das 
representações dos mesmos dados em tabelas e grá!cos ou, ainda, de uma equa-
ção em suas representações algébricas e grá!cas.

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento exploram diferentes repre-
sentações para conceitos e procedimentos matemáticos, permitindo discutir 
diversas facetas e propriedades de um mesmo objeto matemático.

Além disso, no Currículo da Cidade para Matemática há uma preocupa-
ção com o letramento matemático, no sentido proposto pela BNCC (2017) 
e pelo Programme for International Student Assessment  (PISA) – Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes. Segundo a Matriz do PISA (2012), o 
letramento matemático é a capacidade individual de interpretar a Matemática em 
uma variedade de contextos, o que inclui raciocinar matematicamente, utilizan-
do conceitos e procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para descrever, 
analisar e predizer fenômenos. Dessa forma, auxilia os estudantes ao longo de sua 
escolaridade a irem reconhecendo o papel que a Matemática exerce no mundo 
e a se tornarem cidadãos construtivos, engajados e re"exivos que possam argu-
mentar e decidir com fundamentos.

Para a BNCC (2017), o letramento matemático é de!nido como um conjunto 
de competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumen-
tar matematicamente que favorecem o estabelecimento de conjecturas, a formu-
lação e a resolução de problemas em contextos variados, utilizando conceitos, 
procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Segundo o mesmo documento, 
o letramento matemático permite aos estudantes identi!car os conhecimentos 
matemáticos fundamentais para a compreensão e atuação no mundo atual e per-
ceber o caráter do jogo intelectual da Matemática como elemento que permite o 
desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, incentivando a investigação e o 
prazer de pensar matematicamente.

LEIA MAIS SOBRE  
a Matriz do PISA 

em:

book.curriculo SME_MATEMATICA_AF.indb   70 17/11/17   18:49



71PARTE 2 – MATEMÁTICA

A DIVERSIDADE DE ESTRATÉGIAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

Pesquisas na área de Educação Matemática e documentos de orientações curri-
culares recentes apontam para a importância da diversi!cação de estratégias no 
ensino de Matemática, tais como, a resolução de problemas, as tarefas investiga-
tivas, o uso de recursos tecnológicos, a etnomatemática, os jogos, a modelagem, 
entre outras. Por esse motivo, o documento apresenta, nos próximos itens, algu-
mas dessas estratégias para ensinar Matemática.

Em consonância com a BNCC (2017), consideramos que os processos mate-
máticos de resolução de problemas, de modelagem, de investigações e de pro-
jetos são formas privilegiadas da atividade matemática e são considerados, ao 
mesmo tempo, objeto de conhecimento e estratégia para aprendizagem ao longo 
do ensino fundamental. Neste documento curricular estes processos matemáti-
cos e os jogos são considerados como objetos de conhecimento e estratégias para 
aprendizagem. Consideramos esses processos de aprendizagem potencialmente 
ricos para o desenvolvimento do raciocínio, da comunicação e da argumentação 
(BRASIL, 2017).

Ainda de acordo com a BNCC (2017), consideramos que a diversidade de 
estratégias matemáticas permite o letramento matemático, pois possibilita racio-
cinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente e favorece o desen-
volvimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em contextos 
variados, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas.

Resolução de Problemas4

A visão de resolução de problemas neste documento contrapõe-se àquela que 
vinha sendo tradicionalmente trabalhado nas aulas de Matemática nas últimas 
décadas do século XX: os problemas eram utilizados apenas como forma de apli-
cação de conhecimentos adquiridos anteriormente pelos estudantes. A prática 
mais frequente era ensinar um conceito, procedimento ou técnica operatória, 
apresentar o problema para o estudante aplicar o que foi ensinado e avaliar se o 
estudante era capaz de empregar corretamente o conhecimento.

Dessa forma, os estudantes relacionavam o problema aos cálculos com os 
números apresentados no enunciado ou com a aplicação de algo que apren-
deram nas aulas anteriores. O mesmo acontecia com a Álgebra. Primeiro os 
estudantes aprendiam a resolver equações e depois eram propostos proble-
mas para serem resolvidos por meio de equações. Nesse caso, a concepção de 
ensino e de aprendizagem subjacente era a de que o estudante aprende por 
reprodução ou imitação.

Hoje, o problema é visto como uma situação desa!adora que tem signi!cado 
para os estudantes e é proposta pelo professor com intencionalidade ou pelo pró-
prio estudante. Ao selecionar um problema, o professor leva em consideração os 
saberes dos estudantes e os conteúdos que tem intenção de ensinar e conduz sua 
aula de forma problematizadora.

4. Este documento usa a expres-
são resolução de problema (sem 
diferenciar de situação-problema) 
seguindo a mesma nomenclatura da 
BNCC (2017).
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O problema escolhido pelo professor e a forma de desenvolver a aula a partir da 
problematização precisam proporcionar desequilíbrio aos estudantes. Se o conheci-
mento matemático envolvido no problema for muito superior à compreensão dos 
estudantes, o problema não permite o desequilíbrio que leva às tentativas de resolu-
ção, podendo acarretar di!culdades nas aprendizagens matemáticas. Se, por outro 
lado, os estudantes já conhecerem os procedimentos e os recursos matemáticos para 
resolver o problema proposto, provavelmente não construirão novos conhecimentos, 
uma vez que eles já se encontravam disponibilizados em seu repertório.

A resolução de problemas, no Currículo da Cidade para Matemática, assume 
um papel fundamental em todos os ciclos. No Ciclo de Alfabetização, os objeti-
vos de aprendizagem e desenvolvimento sugerem a resolução de problemas (orais 
ou escritos) de diversos tipos, de preferência ligados ao cotidiano com destaque 
para utilização dos procedimentos pessoais de resolução. 

No Ciclo Interdisciplinar, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento se 
ampliam e propõem a resolução de problemas em contextos intramatemáticos e 
extramatemáticos, a apreciação da adequação dos processos utilizados, bem como 
o aprofundamento da análise dos resultados, considerando a plausibilidade e a ade-
quação das respostas ao contexto do problema. Apontam também para a formula-
ção de problemas em contextos extramatemáticos, próximos do seu cotidiano.

No Ciclo Autoral, as aprendizagens anteriores dos diferentes objetos de 
conhecimento permitem um aprofundamento dos objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento que apontam para a ampliação da capacidade de resolver pro-
blemas e analisar resultados, a partir de modi!cações dos dados iniciais. Além 
disso, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento indicam o trabalho com 
a formulação de problemas em contextos intramatemáticos e extramatemáticos, 
envolvendo outras áreas do conhecimento e contextos de natureza cientí!ca.

Cabe destacar que a natureza dos problemas evolui a cada ciclo, principal-
mente na formalização dos enunciados, dos processos de resolução e da valida-
ção dos resultados. Além disso, é importante que a proposição dos problemas 
por parte do professor seja no sentido de desa!ar os estudantes e tornar as aulas 
mais problematizadoras.

Tarefas Investigativas 
As tarefas investigativas são importantes de serem trabalhadas desde os anos ini-
ciais do Ensino Fundamental, pois desa!am os estudantes a vivenciar experiên-
cias que podem instigar os conhecimentos matemáticos quando trabalhadas em 
aulas problematizadoras.

Esse tipo de tarefa apresenta quatro momentos principais que o professor 
deve considerar no seu planejamento e desenvolvimento. São eles: reconhe-
cimento, formulação de conjecturas, realização de testes e argumentação. O 
momento de reconhecimento se refere à exploração preliminar da tarefa, mesmo 
que seja super!cial, e à formulação de questões problematizadoras. O segundo 
momento envolve a formulação de hipóteses pelos estudantes, que podem ser 
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e Médio. Direitos de aprendiza-
gem dos ciclos interdisciplinar e 
autoral: Matemática. São Paulo: 
SME/COPED, 2016. (Coleção 
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problematizadas pelo professor. O terceiro compreende a realização de testagem 
e o re!namento das hipóteses levantadas no momento anterior. O último diz 
respeito à elaboração de argumentos e à avaliação do trabalho realizado. Esses 
momentos não são, necessariamente, vivenciados na ordem apresentada e alguns 
deles acontecem de forma simultânea.

Uma tarefa investigativa se diferencia de um problema por ser um processo 
mais aberto e mais longo com uma formulação inicial menos “fechada” do que a 
formulação de um problema. O quadro a seguir aponta diferenças entre proble-
mas e tarefas investigativas.

PROBLEMAS INVESTIGAÇÕES

Compreender a formulação Explorar preliminarmente a tarefa e formular 
questões problematizadoras

Definir uma estratégia Formular hipóteses

Desenvolver uma estratégia para solucionar 
o problema

Testar e reformular as hipóteses

Avaliar os resultados e responder o problema Validar as hipóteses, elaborar argumentos e 
relatar o processo

O Currículo da Cidade para Matemática, nos seus objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento, propõe explorações, veri!cações e pequenas investigações, 
propiciando aos estudantes uma vivência como pesquisador ao fazer análises 
preliminares de uma situação “aberta” para formular questões problematizadoras 
e hipóteses, testá-las, reformular essas hipóteses, validá-las, elaborar argumentos 
e relatar o processo.

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento apontam em todos os 
ciclos o uso de atividades investigativas. No Ciclo de Alfabetização, por exem-
plo, sugerem investigar uma sequência numérica ou !gural e identi!car o 
padrão de sua repetição.

No Ciclo Interdisciplinar, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
propõem investigar relações entre vértices, faces e arestas de um poliedro, o que 
possibilita validar propriedades e fazer pequenas generalizações, por exemplo.

No Ciclo Autoral, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento sugerem 
investigar, entre outras, as relações entre medidas de lados e de ângulos de !guras 
geométricas planas, também possibilitando generalizações.

Tecnologias Digitais
Nossas crianças e jovens são nascidos na era digital e usam as tecnologias de 
forma frequente. É evidente a facilidade que têm diante das tecnologias. Antes 

OLIVEIRA, H. M.; Segurado, 
M. I. ; Ponte, J. P. Tarefas de 
Investigação em Matemática: 
Histórias da Sala de Aula

Disponível em: http://www.
prof2000.pt/users/j.pinto/
textos/texto10.PDF. Acesso em: 
3 jun. 2017.
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mesmo de aprender a ler e escrever, as crianças já estão familiarizadas com esses 
instrumentos. Não é difícil imaginar por que uma criança da era digital goste 
tanto do computador ou dos tablets, eles proporcionam o prazer pela descoberta, 
à motivação e a emoção.

Nessa perspectiva, o Currículo da Cidade inclui, entre os currículos pro-
postos para as áreas do conhecimento, o de Tecnologias para Aprendizagem 
contemplando o uso das tecnologias digitais desde o Ciclo de Alfabetização. 
Nele, as habilidades relacionadas à alfabetização tecnológica são destacadas, 
além de discussões sobre o protagonismo dos estudantes na elaboração de pro-
gramação e so%wares.

Além dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento descritos no 
Currículo de Tecnologias para Aprendizagem, na área de Matemática as tecno-
logias digitais também são enfatizadas. Jogos e desa!os digitais são indicados em 
todos os ciclos de aprendizagem e estão contemplados nos objetivos de aprendi-
zagem e desenvolvimento.

No Ciclo de Alfabetização, eles apontam para o uso de recursos digitais em 
situações de leitura e ditado de números, por exemplo.

No Ciclo Interdisciplinar, indicam para a realização de tarefas em que os 
estudantes possam reconhecer !guras planas ou espaciais, além de desenhar !gu-
ras planas e observar algumas de suas características.

Já no Ciclo Autoral, sugerem o uso de so%wares/aplicativos para resolver 
equações, construir grá!cos, entre outras tarefas.

Claro que para fazer uso de recursos tecnológicos em sala de aula, os professo-
res precisam se apropriar dessas ferramentas para que possam identi!car, além de 
tipos de so%wares/aplicativos, formas de trabalhar com os estudantes.

O uso de tais recursos requer uma mudança de postura por parte do profes-
sor, fazendo com que o seu protagonismo se altere e ele se torne um pesquisador 
junto aos estudantes, transformando-se assim em um parceiro da aprendizagem. 

Etnomatemática
A etnomatemática surgiu nos anos 1970, a partir de críticas sobre o ensino tra-
dicional da Matemática e do reconhecimento e legitimação de práticas matemá-
ticas em diferentes contextos étnicos, culturais e sociais. Tem como objeto de 
estudo os processos de geração, organização e disseminação de conhecimentos 
matemáticos em diferentes contextos sociais, culturais e históricos. Trata-se da 
Matemática ligada a grupos étnicos, raciais, classes pro!ssionais, comunidades 
urbanas e rurais, grupos indígenas, ou seja, aqueles que se identi!cam por tradi-
ções culturais comuns a cada um desses grupos5.

Nesse sentido, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento destacam 
temas ligados à etnomatemática no eixo articulador por meio das conexões 
extramatemática, que possibilitam o desenvolvimento de projetos interdiscipli-
nares ligados às tradições culturais, aos grupos étnicos raciais e às comunidades 
urbanas, indígenas e rurais. A potencialização de práticas sociais e culturais pode 
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SÃO PAULO (SP). Secretaria 
Municipal de Educação. 
Coordenadoria Pedagógica. 
Divisão de Ensino Fundamental 
e Médio. Direitos de aprendiza-
gem dos ciclos interdisciplinar e 
autoral: Matemática. São Paulo: 
SME/COPED, 2016. (Coleção 
Componentes Curriculares em 
Diálogos Interdisciplinares a 
Caminho da Autoria), p. 29-30; 
30-33.

fazer emergir modos de raciocinar, medir e contar, possibilitando aos estudan-
tes compreender como a cultura se desenvolve no seu meio e como as práticas 
sociais possibilitam essas aprendizagens.

A visão crítica da realidade, tendo como referência as práticas sociais e cultu-
rais dos estudantes, suas origens, suas famílias e elementos de natureza matemá-
tica, permite uma aprendizagem mais signi!cativa. 

D’Ambrósio (2002) considera que a etnomatemática possui várias dimensões 
que, na maioria das vezes, estão interligadas e as classi!ca, para efeito didático, 
como: dimensão conceitual, dimensão histórica, dimensão cognitiva, dimensão 
epistemológica, dimensão política e dimensão educacional, o que se coaduna à 
concepção de Matemática que este documento adota.

Modelagem
A modelagem pode ser entendida como uma oportunidade de os estudantes 
identi!carem questões ou problemas oriundos de uma problemática do coti-
diano relativa a um contexto real e que possam ser resolvidos por meio da 
Matemática, sem a !xação de procedimentos prévios para a sua resolução 
(BARBOSA, 2001). Dessa forma, os conhecimentos matemáticos são constru-
ídos à medida que os estudantes vão desenvolvendo a atividade em busca de 
soluções para as questões formuladas. 

A modelagem proporciona um ambiente de aprendizagem problematiza-
dor que se distancia do ensino tradicional, uma vez que os temas, as perguntas 
e os procedimentos para encontrar a solução dos problemas serão feitos pelos 
estudantes, que podem pensar em estratégias nem sempre indicadas ou sugeri-
das pelo professor, mas mediadas por ele. Nesse sentido, a modelagem se dife-
rencia das tarefas investigativas, pois estas se relacionam a contextos intrama-
temáticos e a modelagem se refere a contextos extramatemáticos. Ela também 
se difere da resolução de problemas, pois na modelagem os temas e as questões, 
no geral, são feitos pelos estudantes, o que não acontece com os problemas. 

A modelagem permite estabelecer relações da Matemática com outras áreas 
de conhecimento para que os problemas possam ser resolvidos.

Como acontece com a utilização de outras estratégias, o trabalho com a 
modelagem envolve uma mudança de postura por parte do professor, uma vez 
que ele levará em conta os interesses dos estudantes, podendo assumir três con-
!gurações diferentes para o seu desenvolvimento (BARBOSA, 2001). Na pri-
meira, o professor descreve a situação com o problema formulado, cabendo aos 
estudantes o processo de resolução. Na segunda, o professor traz o problema de 
outra área de conhecimento para que os estudantes colham os dados e, a partir 
deles, busquem procedimentos para a resolução. Na terceira, os temas são extra-
matemáticos, e os estudantes formulam o problema, levantam dados, organizam 
e encontram o caminho para a solução, atribuindo um tratamento matemático 
para o problema. Nos três casos, o professor participa do processo numa rela-
ção dialógica com os procedimentos escolhidos pelos estudantes, ajudando-os a 
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veri!car se o caminho escolhido contribui ou não para a solução do problema.
Cabe ressaltar também que as três con!gurações podem ser utilizadas nos 

três Ciclos (Alfabetização, Interdisciplinar e Autoral), dependendo dos objetivos 
de aprendizagem e desenvolvimento que o professor pretende desenvolver com 
sua turma usando modelagem.

História da Matemática
Ainda pouco incorporada ao cotidiano escolar, a história da Matemática pode 
ser uma das estratégias do professor nas práticas escolares utilizadas para o 
desenvolvimento do conhecimento matemático. Seu uso também pode auxiliar a 
caracterização da Matemática como ciência de construção humana.

Um dos desa!os do trabalho com a história da Matemática é percebê-la 
como um processo de construção de conceitos matemáticos ou mesmo de estra-
tégias para solucionar problemas decorrentes de cada momento histórico, indo 
além de fatos ou biogra!as de matemáticos famosos.

Nesse sentido, o uso da história da Matemática permite que o estudante 
investigue e compreenda como um conceito foi gerado, como os povos pensaram 
para chegar a ele e que fatores sociais, políticos ou econômicos in"uenciaram, 
levando em conta as relações sociais existentes.

O documento curricular de Matemática propõe, entre os objetos de conhe-
cimento, os números naturais, racionais, inteiros, irracionais e reais. Esses con-
juntos numéricos podem ser explorados por meio da história da Matemática, na 
medida em que ela possibilita pesquisar sobre a construção histórica de cada um 
desses conjuntos numéricos, abordá-los em diferentes civilizações e investigar 
sobre os conhecimentos matemáticos gerados em uma determinada época por 
um determinado povo.

Assim, os estudantes irão interagir com questões sociais, culturais, políticas e 
econômicas relacionadas à cultura histórica e social de um povo.

Cabe ao professor escolher a estratégia mais adequada para explorar deter-
minado objeto de conhecimento, de modo a permitir maior envolvimento e 
aprendizagem dos estudantes.

ESTRUTURA CURRICULAR DE MATEMÁTICA

Para a estrutura curricular de Matemática, levaram-se em conta alguns aspectos 
que foram fundamentais nessa organização. São eles: direitos de aprendizagem, 
ideias fundamentais da Matemática, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
eixos estruturantes, objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento. Outro aspecto fundamental nessa estrutura é a de eixo arti-
culador. São três: Jogos e Brincadeiras, Processos Matemáticos e Conexões 
Extramatemática.

LARA, I. C. M. O ensino da 
Matemática por meio da História 
da Matemática: possíveis articu-
lações com a Etnomatemática. 
Disponível em: http://sites.unifra.
br/Portals/35/Artigos/2013/
n2/05.pdf. Acesso em: 3 jun. 2017.
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EIXOS ESTRUTURANTES

Os eixos estruturantes foram de!nidos em função da natureza e especi!cidade da 
área de Matemática e cada eixo utiliza a mesma nomenclatura da BNCC (2017). 
Eles serão trabalhados de forma articulada com a !nalidade de permitir uma 
visão ampla da Matemática, de acordo com as possibilidades de compreensão dos 
estudantes, levando em conta a sua faixa etária:

Números
Geometria
Grandezas e Medidas
Probabilidade e Estatística
Álgebra

No eixo Números, o Currículo da Cidade enfatiza o trabalho com o pen-
samento numérico no sentido de conhecer as diferentes funções dos números 
naturais: quanti!car, ordenar, comparar, medir e codi!car, sem perder a perspec-
tiva do trabalho com as operações aritméticas em situações que permitam a sua 
re"exão. Além disso, ao longo do Ensino Fundamental, o documento propõe a 
ampliação do conhecimento dos diferentes campos numéricos (racionais, intei-
ros, irracionais e reais), bem como de suas relações numéricas, permitindo aos 
estudantes dar sentido às propriedades de cada um deles. No estudo desses cam-
pos numéricos, o documento enfatiza os registros e os signi!cados desses núme-
ros nos diferentes campos, além de fazer usos desses signi!cados nas operações. 
Nesse eixo, é possível desenvolver algumas ideias fundamentais da Matemática, 
como aproximação, proporcionalidade, ordem e representação, entre outras. 
Também é possível usar a história da Matemática como estratégia de ensino.

No eixo Geometria, o Currículo da Cidade propõe desenvolver noções espa-
ciais e o estudo de !guras geométricas, suas relações e características. O docu-
mento sugere um conjunto de conhecimentos e de procedimentos que permi-
tem a experimentação, a visualização, a comunicação (oral, escrita e por meio 
de desenhos), a compreensão e a análise de propriedades geométricas e medi-
das, bem como provas e demonstrações, tão necessárias à resolução de proble-
mas desse campo. As ideias matemáticas fundamentais vinculadas a esse eixo são 
principalmente a interdependência, a variância, a equivalência e a representação.

O eixo Grandezas e Medidas visa à identi!cação das propriedades dos obje-
tos ou de fenômenos no mundo físico que possam ser medidos a partir da escolha 
adequada de uma unidade de medida e do instrumento necessário à sua medição, 
podendo estabelecer relações com a unidade selecionada. As ideias fundamentais 
da Matemática vinculadas a esse eixo são a variação, a representação, a equiva-
lência, a aproximação, a interdependência, a proporcionalidade, entre outras. 

No eixo Probabilidade e Estatística, o documento propõe um trabalho de 
relevância no mundo atual, incentivando os estudantes a fazer pesquisas, que 
envolvam coleta, organização e análise de dados e a comunicação dos resultados 
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por meio de diferentes tipos de grá!cos e tabelas. O documento sugere identi-
!car e analisar eventos aleatórios, reconhecendo características de resultados 
mais prováveis e resolver problemas envolvendo o raciocínio combinatório. 
Nesse eixo, as ideias fundamentais da Matemática associadas são a variação, a 
interdependência, a ordem, a representação, a equivalência, entre outras.

No eixo Álgebra, o documento propõe o desenvolvimento do pensamento 
algébrico de maneira que os estudantes possam experienciar situações envol-
vendo relações quantitativas e qualitativas de diferentes grandezas e de estru-
turas matemáticas, permitindo a eles conjecturar, sistematizar, generalizar e 
justi!car, usando uma variedade de representações e linguagens matemáticas 
escritas. Nesse eixo, as ideias fundamentais da Matemática vinculadas são, 
entre outras, a equivalência, a proporcionalidade, a variação, a interdependên-
cia e a representação.

EIXOS ARTICULADORES

Além dos eixos estruturantes, o currículo de Matemática apresenta também os 
eixos articuladores, que permitem estabelecer relações tanto intramatemática 
como extramatemática, possibilitando uma articulação entre os vários eixos da 
Matemática (intramatemática) e da Matemática com outras áreas do conheci-
mento (extramatemática). Esses eixos contribuem para que os estudantes possam 
vivenciar experiências dentro e fora da escola, proporcionando a construção de 
sua identidade e de um posicionamento crítico e ético na sociedade, cooperando 
para a formação integral do estudante e para o letramento matemático.

Os eixos articuladores, ancorados nos princípios éticos, políticos e estéticos 
preconizados nas Diretrizes Curriculares Nacionais (2013), na BNCC (2017), no 
documento Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
e na Matriz de Saberes deste Currículo, apresentam objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento que se inter-relacionam e se integram na construção de conhe-
cimentos e na formação de valores e atitudes.

Esses eixos articuladores possibilitam a formação integral do estudante e 
apresentam características do letramento matemático, na concepção do PISA 
(2012) e da BNCC (2017).

Os desdobramentos dos eixos articuladores resultam em objetos de conheci-
mento e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento envolvendo a Matemática, 
não havendo formulações comparáveis em currículos anteriores, constituindo-se 
em uma inovação curricular para a Rede.

Os eixos articuladores do Currículo da Cidade para Matemática são:

Jogos e Brincadeiras
Processos Matemáticos
Conexões Extramatemática
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A seguir, descreveremos cada um deles:

Jogos e Brincadeiras
Como já foi dito, compreendemos que os jogos são considerados, ao mesmo 
tempo, objeto de conhecimento e estratégia para aprendizagem ao longo do 
Ensino Fundamental, pois são potencialmente ricos para o desenvolvimento do 
raciocínio, da comunicação e da argumentação, possibilitando a formação inte-
gral do estudante.

Assim, jogos e brincadeiras são trabalhados no Currículo da Cidade tanto 
como uma estratégia de ensino, propiciando uma melhor aquisição do conhe-
cimento matemático, por meio de atividades lúdicas que estão entre os direitos 
de aprendizagem, quanto como objeto de conhecimento em si, possível de ser 
desenvolvido num currículo.

Os jogos e brincadeiras não necessariamente precisam de materiais próprios 
para serem desenvolvidos. Um jogo de adivinhação, por exemplo, não necessita 
de nenhum material para ser desenvolvido com os estudantes. 

Corbalán (1996) considera dois tipos de jogos: os de conhecimento e os de 
estratégia. Os jogos de estratégia utilizados no ensino de Matemática são aqueles 
em que se desenvolve um ou vários procedimentos típicos de resolução de pro-
blemas. Eles são importantes para a formação do pensamento matemático e pro-
piciam caminhos para a generalização. Quando os jogos abordam possibilidades 
de se criar estratégias para vencer ou para não perder, são chamados jogos de 
estratégia. O mesmo autor considera jogos de conhecimento quando se abordam 
temas habituais da Matemática, sejam conteúdos ou procedimentos.

O uso pedagógico do jogo , segundo Grando (2015), com base em Corbalán 
(1996), deve garantir as principais características do jogo. Segundo esses autores há 
duas formas de se propor o uso de jogos em aulas de Matemática: uma em que o 
professor, ao planejar uma determinada aula, cria ou busca um jogo que possibilite 
a consecução do objetivo previsto para aquela aula; outra em que o professor busca 
alguns jogos de entretenimento, criados para passatempo em uma determinada 
cultura, e planeja uma ação intencional a !m de explorar um determinado objeto 
de conhecimento em Matemática que possibilita dar sentido à estratégia do jogo.

Segundo a autora, nesse último caso, o jogo é considerado como objeto de 
conhecimento. No documento curricular de Matemática, no eixo articulador de 
jogos e brincadeiras, são explorados, em sua maioria, jogos do segundo tipo cita-
do por Grando (2015), ou seja, jogos em que o professor planeja uma ação inten-
cional para explorar um determinado objeto de conhecimento em Matemática 
para dar sentido à estratégia do jogo, na perspectiva da resolução de problemas.

O Currículo da Cidade usa os jogos de estratégia na perspectiva de resolução 
de problemas, na medida em que eles possibilitam a investigação, a elaboração 
de estratégias, a análise da situação e o levantamento de hipóteses. Eles represen-
tam um problema determinado por regras, em que o indivíduo busca a todo o 
momento procedimentos para vencer o jogo, elaborando estratégias.
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Cabe destacar o papel das brincadeiras. Segundo Grando (2015), a maioria 
das brincadeiras infantis ou mesmo dos jogos corporais pode constituir momen-
tos propícios a uma exploração chamada matemática da brincadeira. As crianças 
podem experimentar o espaço em que a brincadeira ocupa ou as regras (amare-
linha, boliche, mãe da rua, bolinha de gude etc.). No registro elas podem pensar 
sobre uma ação vivenciada e dar a sua interpretação.

No Currículo da Cidade, sugerimos dois objetivos de aprendizagem e desen-
volvimento relativos a jogos e brincadeiras para cada ano de escolaridade no eixo 
articulador de jogos e brincadeiras. Para além dessa sugestão, o professor poderá 
também fazer uso de outros jogos de estratégias ou jogos de conhecimento para 
o desenvolvimento de atividades que contemplem os objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento. Eles permitem a utilização de jogos de conhecimento em 
vários momentos da aula. Por exemplo, podem ser usados para fazer diagnós-
ticos, antes da introdução de um assunto, como estratégia para desenvolver um 
objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, ou mesmo para avaliação após o 
desenvolvimento de uma atividade. 

Processos Matemáticos
O eixo articulador que envolve os processos matemáticos deve desenvolver-se 
simultaneamente aos outros eixos e se articular sobre processos básicos impres-
cindíveis no “fazer matemático”: a resolução e formulação de problemas, os pro-
jetos de investigação matemática, a matematização6, os jogos e a modelagem. 
Esses processos são ricos para o desenvolvimento do raciocínio, representação, 
comunicação, generalização, argumentação e estabelecimento de conjecturas 
numa variedade de contextos usando conceitos e procedimentos matemáticos.

Os processos de resolução de problemas e de tarefas investigativas consti-
tuem os eixos principais da atividade matemática e devem ser fonte e suporte 
principal da aprendizagem ao longo do Ensino Fundamental, pois se constituem 
pedras angulares da Educação Matemática. 

Esses processos requerem o uso de capacidades básicas como ler, escrever, 
re"etir, plani!car o processo de resolução, estabelecer estratégias e procedimen-
tos, revisá-los modi!cando o planejado quando necessário, validar a solução ou 
não e comunicar os resultados. Para que essas capacidades possam ser utilizadas 
com sucesso nesses processos, elas precisam estar disponíveis para os estudantes. 
As capacidades especí!cas necessárias para resolver um problema ou uma tarefa 
investigativa se relacionarão com a natureza destes.

No Currículo da Cidade, os processos matemáticos de resolução de proble-
mas e de investigações, são tratados num eixo próprio; os jogos e brincadeiras e 
os projetos são tratados em outros dois eixos diferentes. Os projetos são tratados 
no eixo conexões extramatemática.

GRANDO, R.C. O conhecimento 
matemático e o uso de jogos 
na sala de aula. 2000. 239f. 
Tese (Doutorado em Educação) 
– Faculdade de Educação, 
Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas.

6. Veja mais sobre isso no docu-
mento Estrutura de Avaliação 
– PISA 2003: conhecimentos e 
habilidades em Matemática, Leitura, 
Ciências e Resolução de Problemas. 
Editora Moderna, 2004.

LEIA MAIS SOBRE  
Jogos e Brincadeiras 

em:
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Conexões Extramatemática
As conexões extramatemática têm sido indicadas pelas reformas curriculares a par-
tir dos anos 1980. Elas buscam o diálogo entre os conhecimentos matemáticos e 
os contextos sociais vivenciados pelos estudantes fora do âmbito escolar, trazendo 
como princípios a busca por situações que sejam mais signi!cativas para a compre-
ensão de conceitos matemáticos sem exageros ao formalismo matemático. 

O eixo de conexões extramatemática visa à aprendizagem e ao desenvolvi-
mento global do estudante, permitindo a superação da fragmentação do conhe-
cimento, a aplicação na vida real, o protagonismo do estudante e a importância 
do contexto para dar signi!cado ao que se aprende, o que corrobora alguns prin-
cípios subjacentes à BNCC (2017). Com os objetivos de aprendizagem e desen-
volvimento desse eixo, o Currículo da Cidade para Matemática rea!rma seu 
compromisso com a Educação Integral, reconhecendo que o ensino dessa área 
do conhecimento deve propiciar a formação integral do estudante e seu desen-
volvimento humano global, o que implica romper com a visão compartimentada 
que privilegia a dimensão cognitiva em detrimento de uma formação integral e a 
construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 

Assim, as conexões extramatemática consideram as diversas áreas de conhe-
cimento, o contexto social e os discursos que circulam na escola, criando um 
espaço que permite a realização de projetos, possibilitando aos estudantes um 
maior envolvimento com problemas reais em que a Matemática seja um instru-
mento para a solução da situação desencadeada.

Entre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento destacamos a preocu-
pação de incorporar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), pactu-
ados na Agenda 2030 pelos países-membros das Nações Unidas, como temas ins-
piradores a serem trabalhados de forma articulada nos diferentes componentes 
curriculares. Nos quadros, há uma correspondência com o ODS relevante para 
aquele objetivo, seja do ponto de vista temático , e/ou da perspectiva metodológi-
ca e de abordagens inovadoras de aprendizado.

Educadores e estudantes são protagonistas na materialização dos ODS como 
temas de aprendizagem e têm ampla liberdade para também criar projetos auto-
rais a respeito, assim como buscar parceiros com o objetivo de promover maior 
cooperação entre os diferentes atores sociais e da comunidade escolar na geração e 
compartilhamento do conhecimento e prática. Formas de integrar os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento com os ODS na prática escolar serão detalhadas 
no documento de orientações didáticas dos diferentes componentes curriculares. 

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de Matemática permitem 
criar situações que podem desenvolver nos estudantes liderança, convivência e 
persistência, alguns dos aspectos essenciais para fomentar a autonomia e a parti-
cipação efetiva na sociedade do século XXI.
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