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1 - Elementos identificadores do Curso 
 
Unidade/Subunidade: Campus de Abaetetuba 
Nome do Curso: Agroecologia 
Nome do componente/atividade curricular: Etnomatemática Aplicada 
Carga horária Total: 45h  
Caráter: obrigatório  
Docente responsável: Prof. Dr. Osvaldo dos Santos Barros 
 

Ementa:  

Conceitos de Etnomatemática. Relações entre as práticas culturais e conceitos 

matemáticos. Memórias e práticas de grupos culturalmente diferenciados. As práticas 

tradicionais amazônicas. Saberes tradicionais e resolução de problemas. 

 
2. Elementos do corpo do Plano 
 

Objetivos:  
Apresentar e discutir os processos de registro das práticas culturais e suas 

relações com o conhecimento matemático, buscando relações entre os conhecimentos 

tradicionais e a resolução de problemas, tendo como base os saberes tradicionais.  

 
Justificativa: 
O desenvolvimento da disciplina Etnomatemática aplicada, voltada ao curso de 

Agroecologia tem o propósito de trazem os elementos teóricos que norteia registros e 
análises de práticas típicas de grupos culturais diferenciados, como é o caso das 
comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas da Amazônia. 

O registro de memória das práticas do trabalho, próprias de grupos culturais da 
Amazônia são importantes para que possamos compreender como essas dinâmicas 
tradicionais, contribuem para a realização de projetos de recuperação de meio ambiente, 
assim como atividades de manejo, que potencialize as produções agroecológicas na 
região amazônica. 
 

Procedimentos Didáticos: 
 As atividades previstas para o desenvolvimento da disciplina estão divididas em 
das ordens: atividades síncronas e assíncronas. 
 



 
Metodologia: 
Para a realização da disciplina serão utilizadas atividades síncronas e 

assíncronas. O conteúdo programático será discutido a partir da bibliografia e dos vídeos 

disponíveis, que tratam das relações entre as práticas culturais e conceitos matemáticos 

básicos. De forma síncrona ocorrerão as orientações e para sanar dúvidas e facilitar a 

compreensão de conteúdos mais complexos. Como atividades de avaliação serão 

realizados relatórios de pesquisa e registros de práticas. Serão feitas entrevistas com 

membros das comunidades para registro de memória das práticas tradicionais e suas 

formas de resolver problema. 

Atividades síncronas:  
Serão 8 encontros virtuais por meio da plataforma Google Meet, no horário de 9h 

às 11h, às sextas feiras, conforme o cronograma desse plano. Para acessar a sala do 
google meet, os alunos devem entrar na sala de estudos do curso de etnomatemática 
disponível no site do LEMAT.  

 

Atividades Assíncronas:  
Os alunos terão 15 aulas gravadas disponíveis no site do LEMAT, com materiais 

disponíveis, além de leitura complementar. Os alunos devem assistir às aulas gravadas, 

para discutir a temática nas aulas síncronas, nos encontros virtuais. As orientações e 

acompanhamento das atividades serão feitas por meio da participação em um grupo de 

whats app criado especificamente para o desenvolvimento das atividades da disciplina. 

Ao final da disciplina o grupo será desfeito. 

 

3. Elementos finalizadores 

Cronograma: Serão realizados 8 encontros virtuais: 

Data  Aula. Ch  Atividades. 

12/11 1 2h Apresentação do professor e da proposta da disciplina; 
Discussão das vídeos aulas 01 e 02  
Organização das atividades individuais; 

26/10  2 2h Discussão das vídeos aulas 03 e 04  
Entrega do exercício individual 01; 

03/12 3 2h Nesse ida estará acontecendo a IX SEMAT, a atividade da aula 
está relacionada à programação do evento 

10/12 4 2h Discussão das vídeos aulas 05, 06 e 07  
Entrega do exercício individual 02; 

17/12 5 2h Discussão das vídeos aulas 08 e 09  

07/01 6 2h Discussão das vídeos aulas 10 e 11  
Entrega do exercício individual 03; 

14/01 7 3h Discussão das vídeos aulas 12 e 13 

21/01 8 3h Discussão das vídeos aulas 14 e 15  
Entrega do exercício individual 04; 

 



Avaliação: 

O processo de avaliação será feito a partir dos exercícios descritos a seguir 

Instrumento Critérios Pontuação 
por 
questão 

Quant. Pontuação 
total 

Exercício 01 Resposta a questionamentos 
referentes às aulas de 01 a 04 

5,0 5 25,0 

Exercício 01 Resposta a questionamentos 
referentes às aulas de 05 a 07 

5,0 5 25,0 

Exercício 01 Elaboração de pesquisa das práticas 
culturais 

5,0 5 25,0 

Exercício 01 Entrevista com a comunidade e 
registro de práticas culturais  

15,0 5 75,0 

 

Pontuação e conceitos 

As atividades totalizam 150 pontos  

Conceituação: 

Conceito  Intervalo de pontuação Conceito  

Insuficiente 0, 0  até  74 pontos Insuficiente 

Regular 75  até  99 pontos Regular 

Bom 100  até  124 pontos Bom 

Excelente 125  até  150 pontos Excelente 

 

Frequência:  

A frequência dos estudantes será feita por meio de manifestações no chat das 

salas virtuais, para as atividades síncronas. A frequência não será usada como 

elementos de avaliação. 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA BÁSICA 

VERGANI, Teresa. Educação Etnomatemática: o que é? Natal, Flecha do tempo, 2007. 


