SALTO PARA O FUTURO DISCUTE A EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA DO CAMPO
Última edição de 2014 mostra experiências em assentamentos, comunidades indígenas e
quilombolas
Diversidade. Esta é uma das principais marcas quando falamos dos povos do campo. Afinal, são
famílias de assentados, quilombolas e povos indígenas. Segundo o Censo Escolar de 2012, cerca de
70% dos alunos nas áreas onde vive essas populações cursa o ensino fundamental, que
compreende os anos dedicados à alfabetização. Por isso, nos dias 10 e 12 de novembro, às 18
horas, o Salto para o Futuro trata do ensino da matemática no campo.
“Os educadores matemáticos brasileiros envolvidos com os estudos etnomatemáticos têm
apresentado atitudes diferenciados frente ao debate sobre como considerar o conhecimento do
“outro”, culturalmente diferenciado em relação ao conhecimento dito acadêmico/escolar”, explica
Maria do Carmo Domite, professora da Universidade de São Paulo e consultora desta edição.

12 de novembro a educação matemática do campo será tema de debate no Salto para o Futuro

Para falar sobre os desafios da educação matemática do campo no ciclo de alfabetização o
programa realiza um debate apresentado por Murilo Ribeiro, na quarta-feira, dia 12 de novembro,
às 18 horas. Os convidados são: Maria do Carmo Domite , professora da Universidade de São Paulo
e consultora dessa edição, Rogério Ferreira, da Universidade Federal de Goiás e Vanísio Luiz da
Silva, professor da rede municipal de educação de São Paulo.
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