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Metodologia
Para cada tópico será escolhida uma abordagem convergente, o que pode incluir:
- aula expositiva;
- aula participativa interativa sobre estatística e probabilidade;
- discussão em grupo;
- utilização das mídias informáticas;
- leitura e discussão de textos (episódios e narrativas de sala de aula, artigos, documentos oficiais (PCN + Ensino Médio), livros didáticos, etc.);
- Análise de situações de sala de aula (vídeo);
- Investigações matemáticas;
- Resolução de problemas;
- Modelagem matemática;
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Conteúdo Programatico
•O que é Tratamento da Informação;
•O Tratamento de Informação no ambiente escolar;
.
Estatística e probabilidade para o Ensino Médio;
•O processo de coleta, organização e análise de dados;
•O Tratamento de Informação nos Parâmetros Curriculares Nacionais e Orientações Curriculares Nacionais
•A pesquisa utilizando o tratamento de informação para o ensino de matemática.

Ementa
Tratamento da Informação.

Objetivo
A componente curricular Instrumentalização para o Ensino de Matemática VII tem por objetivos:
•Compreender o que é tratamento da informação;
•Perceber a importância do tratamento de informação no ensino de matemática;
•Conhecer e analisar as recomendações sobre o tratamento de informação para o ensino de matemática nos Parâmetros Curriculares Nacionais e
nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio;
•Ser capaz de coletar, organizar, apresentar e analisar dados estatísticos, em uma pesquisa;
•Elaborar sequências didáticas envolvendo tratamento da informação na Educação Básica;
•Ser capaz de utilizar a matemática e o tratamento de informação em atividades que desperte conscientização social;
•Conhecer e analisar as recomendações sobre o Tratamento da informação no Livro Didático;
•Estudar sobre estatística e probabilidade para o Ensino Médio.
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Avaliação
A avaliação é um processo incomensurável, já que não temos como aferir o quanto de conhecimento o aluno produziu. Ela é mais de natureza
qualitativa, já que podemos tentar descrever como os discentes compreenderam as ideias abordadas na aula.
Entretanto, para efeito institucional de aprovação no INEM VII, a nota do aluno será gerada através das seguintes atividades:
1. Atividades práticas de sala de aula
Trata-se da simulação de atividades matemáticas utilizando tratamento da informação para o ensino básico, onde os alunos poderão discutir
aspectos relacionados ao conceito matemática, tema de cunho social, tratamento de dados e análise, bem como as formas de tratas os dados,
(tabelas e diferentes tipos de gráficos). Planejar e executar uma aula sobre estatística e probabilidade para o Ensino Médio na sala de aula da
disciplina.
2. Pesquisa bibliográfica
Será requisitada a pesquisa bibliográfica;
3. Análise de experiências de sala de aula
Trata-se do estudo de relatos de experiências de professores com aulas sobre tratamento da informação nas aulas de matemática. Aqui,
pretendemos identificar questões práticas, de natureza curricular e didática, referentes ao ensino e aprendizagem de matemática com o
tratamento da informação.
4. Análise de livros didáticos
Trata-se da análise do tratamento de informação nos livros didáticos atuais;
5.
Trabalho
Projeto
Essa atividade consiste na construção de uma sequência didática envolvendo tratamento da informação. Essa sequência será desenvolvida durante
a aula, bem como os questionários de coletas de dados. Em seguida os alunos irão aplicar a sequência na Educação Básica. E posteriormente
tratarão os dados e analisarão os resultados obtidos com atividade. E como avaliação final os alunos de INEM VII construirão um relato de
experiência
desse
trabalho
projeto.
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