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PROGRAMA 

 
1. Fundamentos e metodologias do ensino de geometria na formação de professores que 

ensinam crianças, adolescentes, jovens e adultos e suas interfaces com a Educação 

Indígena, com a Educação do Campo e com a Educação Inclusiva. 

 
2. Fundamentos e metodologias do ensino de números na formação de professores que 

ensinam crianças, adolescentes, jovens e adultos e suas interfaces com a Educação 

Indígena, com a Educação do Campo e com a Educação Inclusiva. 

 
3. Fundamentos e metodologias do ensino de álgebra na formação de professores que 

ensinam crianças, adolescentes, jovens e adultos e suas interfaces com a Educação 

Indígena, com a Educação do Campo e com a Educação Inclusiva. 

 
4. Fundamentos e metodologias do ensino de grandezas e medidas na formação de 

professores que ensinam crianças, adolescentes, jovens e adultos e suas interfaces com a 

Educação Indígena, com a Educação do Campo e com a Educação Inclusiva. 

 
5. Fundamentos e metodologias do ensino de ensino de estatística e probabilidades na 

formação de professores que ensinam crianças, adolescentes, jovens e adultos e suas 

interfaces com a Educação Indígena, com a Educação do Campo e com a Educação 

Inclusiva. 

 
6. Conhecimentos matemáticos e os espaços e tempos de formação de professores em 

cenários da Educação Indígena, da Educação do Campo e da Educação à Distância. 

 
7. Perspectivas socioculturais em Educação Matemática na formação de professores em 

cursos de Pedagogia e em cursos de Licenciatura em Matemática (presencial e à 

distância), em Educação do Campo e Intercultural Indígena. 

  
8. Currículos em matemática nas políticas públicas e nas escolas e suas interfaces com a 

Educação Indígena, com a Educação do Campo e com a Educação Inclusiva. 
 


