
 

Norteadores da Prática Educativa  – Educação de Jovens e Adultos 

Componente Curricular: Matemática 

 

A Educação de Jovens e Adultos tem como finalidade a reparação de uma dívida social 

para os que, por diferentes motivos, não tiveram acesso aos saberes institucionalizados, 

instrumentos estes fundamentais para uma presença significativa na convivência social, a fim 

de garantir a igualdade entre todos os cidadãos. 

Sendo assim, a Educação de Jovens e Adultos se constitui compromisso de política 

pública firmando um caminho de desenvolvimento para seus estudantes, para que estes 

tenham a oportunidade de atualizar seus conhecimentos, vivenciando situações que possam 

mostrar e desenvolver suas habilidades, trocar experiências, e, principalmente, ter acesso a 

novas oportunidades de trabalho e cultura. Para isso, devemos considerar as premissas da 

EJA quando pensamos na elaboração do currículo, este necessita exercer as funções 

“reparadora” (acesso ao direito negado), “equalizadora” (retomada dos estudos a fim de 

igualdade de oportunidades) e “qualificadora” (educação permanente). 

Os estudantes da EJA apresentam suas trajetórias humanas, sociais, culturais e 

cognitivas, e estas devem ser consideradas quando pensamos na elaboração do currículo. 

É necessário um olhar atento para o perfil dos sujeitos dessa modalidade de ensino, 

sujeitos esses de direitos sociais, de direito à educação e de direito a uma escola que entenda 

suas reais necessidades e contribua na sua formação cidadã, atribuindo valor e sentido à 

aprendizagem, contemplando suas especificidades. Portanto não são conteúdos definidos a 

priori que serão desenvolvidos, mas estes emergirão das necessidades dos estudantes. 

Outro ponto a ser considerado quando pensamos na Educação de Jovens e Adultos é a 

organização dos tempos e espaços na escola, não confundindo com educação a distância ou 

semipresencial, a fim de propiciarmos aprendizagens significativas e vinculadas às práticas 

sociais, para que o estudante consiga fazer uso dessas aprendizagens em seu contexto social 

e transformar sua realidade. 

O professor tem o papel de mediador do conhecimento, e cabe a ele identificar e 

valorizar o que os estudantes trazem no seu repertório de vida, utilizando esse repertório para 

tornar o conteúdo escolar significativo. 
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Considerando o ensino do Componente Curricular de Matemática, faz-se necessário 

oferecer oportunidades de análise de fenômenos e situações presentes na realidade dos 

estudantes da Educação de Jovens e Adultos que os auxiliem no entendimento do mundo 

social ao qual estão inseridos. 

É importante acolher as aspirações dos estudantes, pois quando retornam à escola, no 

geral, os mesmos apresentam objetivos e necessidades bem definidos. É essencial considerar 

as vivências dos estudantes da EJA, pois embora não tenham cursado a escola regularmente, 

aprenderam muito durante a vida. Seus saberes não devem ser ignorados, precisam ser 

sistematizados na escola. A identificação dos conhecimentos prévios, sociais e de vida deve 

orientar o planejamento de ações pedagógicas, visando a ampliar as aprendizagem, 

privilegiando ações que possam ser percebidas ou vivenciadas por eles, a fim de 

valorizar/aperfeiçoar as relações dos sujeitos dentro de seu contexto social. 

Deve-se considerar que os estudantes constroem hipóteses, têm conhecimentos sobre 

conceitos matemáticos e que tentam validá-las em seu cotidiano. Essas hipóteses norteiam 

muitas de suas escolhas, inclusive em sua vida financeira. Aspectos da vida cotidiana podem 

servir de pano de fundo tornando o ensino significativo, desta forma a contextualização dos 

objetos de conhecimentos apoiam um ensino que conduz a análise da realidade e auxilia na 

tomada de decisões. 

Nessa perspectiva, é necessário que o currículo priorize o atendimento das 

necessidades dos estudantes tendo foco a equidade e a inclusão, permitindo assim, a 

aquisição efetiva de competências básicas para o exercício da cidadania. 

Os estudantes podem comunicar ideias matemáticas, oralmente, por escrito, por meio 

de desenho, esquemas, ou de outra forma, a comunicação na área envolve a linguagem 

natural e a simbologia matemática, por isso é importante propor atividades que possibilitem 

várias formas de resolução e/ou diferentes possibilidades de resultados criando oportunidades 

onde possam investigar, interpretar dados, utilizar estratégias próprias na busca de uma 

possível resolução, estimulando assim a argumentação para que possam avaliar a 

plausibilidade dos resultados.  

O trabalho com resolução de problemas no ensino da matemática é considerado uma 

situação desafiadora e significativa para os estudantes, estas devem ser propostas 

intencionalmente pelo professor ou pelos próprios estudantes, diversificando assim estratégias 

e fazendo com que coloquem em jogo seus conhecimentos formulando novas questões.  

O processo de ensino e aprendizagem envolve a seleção de atividades que façam com 

que os estudantes reflitam sobre o que lhes foi proposto, promovendo aprendizagens que 

garantam igualdade de oportunidades ao longo da vida, reduzindo as desigualdades sociais, 

proporcionando a alfabetização e acesso a novos conhecimentos matemáticos para todos os 

jovens, adultos e idosos,  



Nas tarefas investigativas, os estudantes são conduzidos à análise, compreensão, à 

busca e escolha de estratégias, à argumentação e à validação dos resultados, tornando-se 

sujeito ativo neste processo. As tarefas investigativas em nada se assemelham aos exercícios 

onde aprendem um “modo de fazer” e apenas aplicam mecanicamente, ao contrário, a 

perspectiva investigativa cria oportunidades de aprendizagem onde possam interagir com os 

objetos de conhecimentos e com os pares. 

A BNCC apresenta cinco unidades temáticas a serem trabalhadas, com o objetivo de 

contemplar a formação integral do estudante, são elas: 

Números – ressalta as diferentes funções dos números naturais (quantidade, ordem, 

comparação, medidas, entre outros), propondo a ampliação dos diferentes campos numéricos, 

partindo dos naturais para depois ampliar os conhecimentos dos racionais, dos inteiros, dos 

irracionais e dos reais, envolvendo seus significados, representações aproximações e relações 

numéricas, a fim de estabelecer sentido aos números e operações. 

Geometria – estuda as relações espaciais e de figuras geométricas espaciais e planas, 

suas relações e características, a fim de que o estudante investigue, experimente, visualize, 

comunique (oral, escrita ou desenhos) sua compreensão e faça a análise das propriedades 

geométricas e medidas, as provas e demonstrações. 

Grandezas e Medidas – permite identificar propriedades de objetos e fenômenos do 

mundo físico, que podem ser medidos a partir de uma escolha de unidade de medida 

adequada ou um instrumento necessário a medição. O trabalho com essa unidade temática 

proporciona ao estudante algumas ideias fundamentais, como a variação, a representação, a 

equivalência, a aproximação, a proporcionalidade, entre outros. 

Probabilidade – permite identificar e analisar eventos aleatórios, identificando 

características de resultados mais prováveis, e também resolver problemas envolvendo 

raciocínio combinatório, desenvolvendo as ideias de interdependências, ordem, representação, 

equivalência, entre outros. 

Álgebra – propõem situações em que os estudantes possam analisar relações 

quantitativas e qualitativas de diferentes grandezas e de estruturas matemáticas, permitindo 

conjecturar, sistematizar, generalizar e justificar. 

 

Nos Grupos de Trabalho por Componente Curricular realizados no ano de 2019, os 

professores sugeriram algumas habilidades a serem trabalhadas por ano com os alunos da 

Educação de Jovens e Adultos, pois assim proporcionaremos ao aluno maior tempo para 

aquisição dos conhecimentos necessários para a continuidade de seus estudos. 

Reforçamos previamente que as habilidades aqui elencadas são sugestões, pois o 

planejamento para a Educação de Jovens e Adultos deve considerar o perfil dos estudantes, 

suas vivências e expectativas, e estas mudam de um semestre para o outro.  



Além das sugestões aqui elencadas, os professores que lecionam neste segmento 

podem usar como subsídio para seu planejamento semestral a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) ou Currículo Paulista. 

 

 

REFERÊNCIA: 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 

https://novaescola.org.br/bncc/disciplina/10/matematica 
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Educação de Jovens e Adultos – Anos Finais 

 

 
Componente Curricular: MATEMÁTICA 

 

 
Unidade Temática 

 
Habilidades para 6º e 7º ano 

 
Unidade 
Temática 

 

 
Habilidades para 8º e 9º ano 

 

NÚMEROS 

 

 

(EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever 

números naturais e números racionais em sua 

representação decimal, fazendo uso da reta 

numérica. 

 

 

NÚMEROS 

 

 

(EF08MA01) Efetuar cálculos com potências 

de expoentes inteiros e aplicar esse 

conhecimento na representação de números 

em notação científica. 

NÚMEROS  

EF06MA02)Reconhecer o sistema de numeração 

decimal, como o que prevaleceu no mundo 

ocidental, e destacar semelhanças e diferenças 

com outros sistemas, de modo a sistematizar suas 

principais características (base, valor posicional e 

função do zero), utilizando, inclusive, a composição 

e decomposição de números naturais e números 

racionais em sua representação decimal. 

 

 

NÚMEROS 

 

 

(EF08MA02) Resolver e elaborar situações- 

-problema usando a relação entre potenciação 

e radiciação, para representar uma raiz 

como potência de expoente fracionário. 

 

NÚMEROS  

(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou 

 

NÚMEROS 

 

 

(EF08MA03) Resolver e elaborar situações- 

-problema de contagem cuja resolução 



aproximados) com números naturais, por meio de 

estratégias variadas, com compreensão dos 

processos neles envolvidos com e sem uso de 

calculadora. 

 

envolve a aplicação do princípio multiplicativo. 

NÚMEROS  

(EF06MA04)Classificar números naturais em primos 

e compostos, estabelecer relações entre números, 

expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor 

de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de 

investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 

5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. 

 

 

NÚMEROS 

 

 

(EF08MA04) Resolver e elaborar situações- 

-problema, envolvendo cálculo de porcentagens, 

incluindo o uso de tecnologias 

digitais. 

 

NÚMEROS  

(EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar 

frações associadas às ideias de partes de inteiros e 

resultado de divisão, identificando frações 

equivalentes. 

 

 

NÚMEROS 

 

 

(EF09MA03) Efetuar cálculos com números 

reais, inclusive potências com expoentes 

fracionários. 

NÚMEROS  

(EF06MA08) Reconhecer que os números racionais 

positivos podem ser expressos 

nas formas fracionária e decimal, estabelecer 

relações entre essas representações, 

passando de uma representação para outra, 

e relacioná-los a pontos na reta numérica. 

 

NÚMEROS 

 

 

(EF09MA04) Resolver e elaborar situações- 

-problema com números reais, inclusive 

em notação científica, envolvendo diferentes 

operações. 



NÚMEROS  

(EF06MA09) Resolver e elaborar situações- 

problema que envolvam o cálculo da 

fração de uma quantidade e cujo resultado 

seja um número natural, com e sem uso de 

calculadora. 

 

 

ÁLGEBRA 

 

(EF08MA06) Resolver e elaborar situações- 

-problema que envolvam cálculo do valor 

numérico de expressões algébricas, utilizando 

as propriedades das operações. 

 

NÚMEROS  

(EF06MA10) Resolver e elaborar situações- 

problema que envolvam adição ou 

subtração com números racionais positivos 

na representação fracionária. 

 

ÁLGEBRA 

 

(EF08MA07) Associar uma equação linear 

de 1º grau com duas incógnitas a uma reta 

no plano cartesiano. 

NÚMEROS  

(EF06MA11) Resolver e elaborar situações- 

-problema com números racionais positivos 

na representação decimal, envolvendo 

as quatro operações fundamentais e a potenciação, 

por meio de estratégias diversas, 

utilizando estimativas e arredondamentos 

para verificar a razoabilidade de respostas, 

com e sem uso de calculadora. 

 

ÁLGEBRA 

 

(EF08MA08) Resolver e elaborar situações- 

-problema que possam ser representados 

por sistemas de equações de 1º grau com 

duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, 

inclusive, o plano cartesiano como recurso. 

 

NÚMEROS  

(EF06MA12) Fazer estimativas de quantidades e 

aproximar números para múltiplos da potência de 

10 mais próxima. 

 

ÁLGEBRA 

 

(EF08MA09) Resolver e elaborar, com e 

sem uso de tecnologias, situações-problema 

que possam ser representados por 

equações de 2º grau do tipo ax² = b. 



 

NÚMEROS  

(EF06MA13) Resolver e elaborar situações- 

-problema que envolvam porcentagens, 

com base na ideia de proporcionalidade, 

sem fazer uso da “regra de três”, utilizando 

estratégias pessoais, cálculo mental e 

calculadora, em contextos de educação 

financeira, entre outros. 

 

ÁLGEBRA 

 

(EF08MA12) Identificar a natureza da 

variação de duas grandezas, diretamente, 

inversamente proporcionais ou não proporcionais, 

expressando a relação existente 

por meio de sentença algébrica e representá- 

la no plano cartesiano. 

 

NÚMEROS (EF07MA01) Resolver e elaborar situações- 

-problema com números naturais, envolvendo 

as noções de divisor e de múltiplo, podendo 

incluir máximo divisor comum ou mínimo 

múltiplo comum, por meio de estratégias 

diversas, sem a aplicação de algoritmos. 

 

 

ÁLGEBRA 

 

(EF08MA13) Resolver e elaborar situações- 

-problema que envolvam grandezas diretamente 

ou inversamente proporcionais, por 

meio de estratégias variadas. 

NÚMEROS (EF07MA02) Resolver e elaborar situações- 

-problema que envolvam porcentagem, como 

os que lidam com acréscimos e decréscimos 

simples, utilizando estratégias pessoais, 

cálculo mental e calculadora no contexto de 

educação financeira, entre outros. 

 

 

ÁLGEBRA 

 

(EF09MA06) Compreender as funções como 

relações de dependência unívoca entre duas 

variáveis e suas representações numérica, 

algébrica e gráfica e utilizar esse conceito 

para analisar situações que envolvam relações 

funcionais entre duas variáveis. 

 

NÚMEROS (EF07MA03) Ler, comparar e ordenar 

números inteiros em diferentes contextos, 

 

ÁLGEBRA 

 

(EF09MA07) Resolver situações-problema 



incluindo o histórico, associá-los a pontos 

da reta numérica e utilizá-los em situações 

que envolvam adição e subtração. 

 

que envolvam a razão entre duas grandezas 

de espécies diferentes, como velocidade e 

densidade demográfica. 

NÚMEROS (EF07MA04) Resolver e elaborar situações- 

-problema que envolvam operações com 

números inteiros. 

 

ÁLGEBRA 

 

(EF09MA08) Resolver e elaborar situações- 

problema que envolvam relações de 

proporcionalidade direta e inversa entre 

duas ou mais grandezas, inclusive escalas, 

divisão em partes proporcionais e taxa 

de variação, em contextos socioculturais, 

ambientais e de outras áreas. 

 

NÚMEROS (EF07MA05) Ler, interpretar e resolver 

um mesmo problema utilizando diferentes 

algoritmos. 

 

ÁLGEBRA 

 

(EF09MA09) Compreender os processos 

de fatoração de expressões algébricas, com 

base em suas relações com os produtos 

notáveis, para resolver e elaborar problemas 

que possam ser representados por 

equações polinomiais do 2º grau. 

 

NÚMEROS (EF07MA06) Reconhecer que as resoluções 

de um grupo de problemas que têm a mesma 

estrutura podem ser obtidas utilizando 

os mesmos procedimentos. 

 

GEOMETRIA 

 

(EF06MA17) Quantificar e estabelecer relações 

entre o número de vértices, faces e 

arestas de prismas e pirâmides, em função 

do seu polígono da base, para resolver problemas 



e desenvolver a percepção espacial. 

NÚMEROS (EF07MA08) Ler, compreender, comparar 

e ordenar frações associadas às ideias de 

partes de inteiros, resultado da divisão, 

razão e operador. 

 

GEOMETRIA 

 

EF06MA18) Reconhecer, nomear e comparar 

polígonos, considerando lados, vértices 

e ângulos, e classificá-los em regulares e 

não regulares, tanto em suas representações 

no plano como em faces de poliedros. 

NÚMEROS (EF07MA09) Utilizar, na resolução de problemas, 

a associação entre razão e fração, como 

a fração 2/3 para expressar a razão de duas 

partes de uma grandeza para três partes da 

mesma ou três partes de outra grandeza. 

 

 

GEOMETRIA 

 

(EF06MA19) Identificar características dos 

triângulos e classificá-los em relação às 

medidas dos lados e dos ângulos. 

NÚMEROS (EF07MA10) Ler, comparar e ordenar 

números racionais em diferentes contextos 

e associá-los a pontos da reta numérica. 

 

GEOMETRIA 

 

(EF09MA24*) Identificar e calcular as relações 

de proporcionalidade dos segmentos 

determinados por retas paralelas cortadas 

transversais (teorema de Tales). 

NÚMEROS (EF07MA11) Compreender e utilizar a multiplicação 

e a divisão de números racionais, 

a relação entre elas e suas propriedades 

operatórias. 

 

GEOMETRIA 

 

(EF09MA13) Demonstrar relações métricas 

do triângulo retângulo, entre elas o teorema 

de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança 

de triângulos. 

 

NÚMEROS (EF07MA12) Resolver e elaborar situações- 

-problema que envolvam as operações com 

 

GEOMETRIA 

 

(EF09MA14) Resolver e elaborar situações- 



números racionais. problema de aplicação do teorema de 

Pitágoras. 

ÁLGEBRA  

(EF06MA14) Reconhecer que a relação 

de igualdade matemática não se altera ao 

adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os 

seus dois membros por um mesmo número 

e utilizar essa noção para determinar 

valores desconhecidos na resolução de 

problemas. 

 

 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

 

(EF08MA19) Resolver e elaborar situações- 

-problema que envolvam medidas de área 

de figuras geométricas, utilizando expressões 

de cálculo de área (quadriláteros, 

triângulos e círculos), em situações como 

determinar medida de terrenos. 

 

ÁLGEBRA  

(EF06MA15) Resolver e elaborar situações- 

problema que envolvam a partilha de 

uma quantidade em duas partes desiguais, 

envolvendo relações aditivas e multiplicativas, 

bem como a razão entre as partes e 

entre uma das partes e o todo. 

 

 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

 

(EF08MA20) Reconhecer a relação entre 

um litro e um decímetro cúbico e a relação 

entre litro e metro cúbico, para resolver 

problemas de cálculo de capacidade de 

recipientes. 

ÁLGEBRA  

(EF07MA13) Compreender a ideia de variável, 

representada por letra ou símbolo, para 

expressar relação entre duas grandezas, 

diferenciando-a da ideia de incógnita. 

 

 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

 

(EF08MA21) Resolver e elaborar situações- 

problema que envolvam o cálculo do 

volume de recipiente cujo formato é o de 

um cilindro reto. 

 

ÁLGEBRA    



 

(EF07MA17) Resolver e elaborar situações- 

-problema que envolvam variação de 

proporcionalidade 

direta e de proporcionalidade 

inversa entre duas grandezas, utilizando 

sentença algébrica para expressar a relação 

entre elas. 

 

PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA 

 

(EF08MA23) Identificar o tipo adequado de 

gráfico para representar um conjunto de 

dados de uma pesquisa ou expressar determinada 

informação. 

GEOMETRIA  

(EF06MA20) Identificar características dos 

quadriláteros, classificá-los em relação a 

lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e 

a intersecção de classes entre eles. 

 

PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA 

 

(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico 

mais adequado (colunas, setores, linhas), 

com ou sem uso de planilhas eletrônicas, 

para apresentar um determinado conjunto 

de dados, destacando aspectos como as 

medidas de tendência central. 

 

GEOMETRIA  

(EF07MA24) Construir triângulos, usando 

régua e compasso, reconhecer a condição 

de existência do triângulo quanto à medida 

dos lados, utilizar transferidor para medir 

os ângulos internos e verificar que a soma 

das medidas dos ângulos internos de um 

triângulo é 180°. 

 

 

PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA 

 

(EF06MA31) Identificar e diferenciar as 

variáveis e suas frequências e os elementos 

constitutivos (título, eixos, legendas, fontes 

e datas) em diferentes tipos de gráfico. 



GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

 

(EF06MA24) Resolver e elaborar situações- 

problema que envolvam as grandezas 

comprimento, massa, tempo, temperatura, 

área (triângulos e retângulos), capacidade 

e volume (sólidos formados por blocos 

retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, 

sempre que possível, em contextos 

oriundos de situações reais e/ou relacionadas 

às outras áreas do conhecimento. 

 

  

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

 

(EF06MA25A) Reconhecer a abertura do 

ângulo como grandeza associada às figuras 

geométricas. 

 

  

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

 

(EF06MA29) Analisar e descrever mudanças 

que ocorrem no perímetro e na 

área de um quadrado ao se ampliarem ou 

reduzirem, igualmente, as medidas de seus 

lados, para compreender que o perímetro é 

proporcional à medida do lado, o que não 

ocorre com a área. 

 

  

    



PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA 

(EF06MA30) Calcular a probabilidade de 

um evento aleatório, expressando-a por 

número racional (forma fracionária, decimal 

e percentual) e comparar esse número 

com a probabilidade obtida por meio de 

experimentos sucessivos, reconhecendo e 

aplicando o conceito de razão em diversos 

contextos. (proporcionalidade, escala, 

velocidade, porcentagem etc.) 

 

PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA 

 

(EF06MA31) Identificar e diferenciar as 

variáveis e suas frequências e os elementos 

constitutivos (título, eixos, legendas, fontes 

e datas) em diferentes tipos de gráfico. 

 

  

PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA 

 

(EF06MA32) Interpretar e resolver situações 

que envolvam dados de pesquisas sobre contextos 

ambientais, sustentabilidade, trânsito, 

consumo responsável, entre outros, apresentadas 

pela mídia em tabelas e em diferentes 

tipos de gráficos e redigir textos escritos com 

o objetivo de sintetizar conclusões. 

 

  

 


