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Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
MATEMÁTICA I

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
MATEMÁTICA II

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA MATEMÁTICA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
MATEMÁTICA I

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA MATEMÁTICA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
MATEMÁTICA II

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

O estágio curricular obrigatório possibilita uma aproximação entre a universidade e a escola, quando objetiva inserir o futuro profissional no
ambiente de trabalho por meio de análise crítica dos princípios que regulam a prática pedagógica escolar. As ações desenvolvidas durante o
estágio visam proporcionar uma aprendizagem mútua entre futuros professores, professores supervisores, professores regentes e estudantes da
Educação Básica. Durante o estágio o futuro professor tem contato com múltiplos elementos da prática educativa, ao observar, diagnosticar,
coparticipar, problematizar, refletir, intervir e avaliar o trabalho pedagógico. Esse processo de problematização, reflexão e avaliação da prática
pedagógica pode levar os sujeitos envolvidos a desenvolver ações pedagógicas que modifiquem a realidade observada e que gerem pesquisas no
campo da formação inicial de professores de matemática.

EMENTA*

Estudos, reflexões e discussões referentes à organização do espaço e tempos escolares, da organização da escola de ensino médio (estrutura
administrativa, curricular, pedagógica, profissional, etc) e suas modalidades de ensino. Participação em elaboração de projetos pedagógicos, de
matrícula, de organização de turmas. Observação do cotidiano da sala de aula e participação in loco, efetuando interações entre os diversos
profissionais relacionados com o cotidiano da sala de aula de Matemática. Aspectos históricos, didáticos e psico-sociológicos relativos a tópicos do
conhecimento matemático trabalhado no ensino médio. Análise crítica de livros didáticos. Avaliação do ensino aprendizagem em Matemática.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

1. O estágio como campo de conhecimento: o papel da observação;
2. Discutindo a ideia de Práxis;
3. Planejamento de ensino;
4. Análise críticas de materiais curriculares (livro didático);
5. Marcos legais: LDB, BNCC, PCN;
6. Avaliação em Matemática;
7. Estudos sobre as diferentes modalidades de Ensino Médio: EJA e ensino médio profissionalizante;
8. Educação Inclusiva
9. Educação do Campo.

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
MATEMÁTICA IV

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA MATEMÁTICA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
MATEMÁTICA IV
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HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Ver objetivos geral e específicos

OBJETIVO GERAL

Proporcionar ao futuro professor de Matemática uma análise crítica do ambiente escolar, com foco no ensino e aprendizagem da Matemática no
Ensino Médio, na perspectiva da colaboração entre universidade e escola;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 •Compreender o estágio como espaço de pesquisa e construção de conhecimento;
 •Discutir temas relevantes para o desenvolvimento de projetos pedagógicos no Ensino Médio;
 •Elaborar estratégias voltadas para o desenvolvimento de uma Educação Inclusiva;
 •Compreender as demandas das diferentes modalidades do Ensino Médio;
 •Ministrar conteúdos matemáticos referentes ao Ensino Médio utilizando estratégias que favoreçam a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do

pensamento matemático dos educandos, explorando temas sociais relevantes para a aprendizagem escolar;
 •Elaborar um produto que possa ser socializado entre os pares.

METODOLOGIA

A metodologia será desenvolvida sob as bases da concepção sócio-interacionista. Para tanto, serão utilizadas procedimentos de ensino e de
aprendizagem que possibilitem a construção do conhecimento através de leituras, reflexões, interações e diálogo entre teoria e prática. Dessa
forma, serão utilizados os seguintes métodos: Levantamento de conhecimentos prévios, leitura e discussão de textos, trabalhos em grupo,
produção textuais, exposições participadas, atividades práticas, avaliações escritas.

AVALIAÇÃO

A avaliação observará os aspectos formativo, processual e contínuo, considerando o desempenho do aluno durante a realização das atividades,
bem como a frequência mínima exigida por lei. Para efeito de registro utilizar-se-á os seguintes instrumentos: participação efetiva na realização
das atividades, avaliação individual e escrita, relatório das atividades de estágio, resenhas de textos, elaboração e organização das atividades de
estágio, desenvolvimento de materiais curriculares e artigos ou relatos de experiências. O resultado dessas avaliações servirá de instrumento
dialético de diagnóstico para o crescimento da ação docente no emprego do (re)fazer e da ação discente uma vez que é importante que ele tome
consciência de seu progresso.
A quantificação desses instrumentos se dará da seguinte forma:
Avaliação I: Participação nas aulas (questões/sínteses das leituras): 6,0 pontos + Apresentação de Seminários: 4,0 pontos;
Avaliação II: Apresentação da micro-aula: 5,0 pontos + Análise do material curricular: 5,0 pontos
Avalição III: Registro escrito das atividades desenvolvidas durante o estágio: 10,0 (dez pontos)
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

1º ENCONTRO – Apresentação da proposta e diagnóstico: delineando o perfil do grupo.
2º ENCONTRO – Articulação estágio residência pedagógica.
3º ENCONTRO – Políticas públicas x propostas para a educação.
4º ENCONTRO – O estágio como campo de pesquisa e produção do conhecimento;
5º ENCONTRO – O estágio como campo de pesquisa e produção do conhecimento;
6º ENCONTRO – Planejamento educacional;
7º ENCONTRO – Planejamento educacional;
8º ENCONTRO – Divisão dos temas e datas dos seminários
9º ENCONTRO – Análise de livros didáticos
10º ENCONTRO – Análise de livros didáticos
11º ENCONTRO – Seminários sobre conteúdos matemáticos do ensino médio
12º ENCONTRO – Seminários sobre Avaliação
13º ENCONTRO – Seminários sobre conteúdos matemáticos do ensino médio
14º ENCONTRO – Seminários sobre Educação inclusiva
15º ENCONTRO – Seminários sobre conteúdos matemáticos do ensino médio
16º ENCONTRO – Seminários sobre Educação do campo
17º ENCONTRO – Seminários sobre conteúdos matemáticos do ensino médio
18º ENCONTRO – Seminários sobre Educação Profissional
19º ENCONTRO – Seminários sobre conteúdos matemáticos do ensino médio
20º ENCONTRO – Seminários sobre Educação de Jovens e Adultos
21º ENCONTRO – Seminários sobre conteúdos matemáticos do ensino médio
22º ENCONTRO – Seminários sobre BNCC
23º ENCONTRO – Seminários sobre conteúdos matemáticos do ensino médio
24º ENCONTRO – Estudo da aula
25º ENCONTRO – Estudo da aula
26º ENCONTRO – Estudo da aula
27º ENCONTRO – Narrativas
28º ENCONTRO – Narrativas
29º ENCONTRO – Narrativas
30º ENCONTRO – Narrativas
31° ENCONTRO – Acompanhamento das atividades de estágio
32° ENCONTRO – Acompanhamento das atividades de estágio
33° ENCONTRO – Acompanhamento das atividades de estágio
34° ENCONTRO – Acompanhamento das atividades de estágio
35° ENCONTRO – Acompanhamento das atividades de estágio
36° ENCONTRO – Acompanhamento das atividades de estágio
37° ENCONTRO – Acompanhamento das atividades de estágio
38° ENCONTRO – Acompanhamento das atividades de estágio
39° ENCONTRO – Acompanhamento das atividades de estágio
40° ENCONTRO – Acompanhamento das atividades de estágio
41° ENCONTRO – Socialização das atividades de estágio
42° ENCONTRO – Socialização das atividades de estágio
43° ENCONTRO – Socialização das atividades de estágio
44° ENCONTRO – Socialização das atividades de estágio
45° ENCONTRO – Avaliação do componente
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GADOTTI, Moacir & ROMÃO, José Eustáquio. (org.) Educação de jovens e adultos: teoria, prática e proposta. 4 ed. São Paulo: Cortez: Instituto
Paulo Freire, 2001.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 24 ed.  São Paulo: Paz e Terra, 2000.
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Acesso em: 10 set. 2018.
DI PIERRO, Maria Clara.  A Educação de jovens e adultos no plano nacional de educação: avaliação, desafios e perspectivas. Educ. Soc.,
Campinas, v. 31, n. 112, p. 939-959, jul.-set. 2010.
SEVERNINI, Edson Roberto; ORELLANO, Verônica Inês Fernandez. O Efeito do Ensino Profissionalizante sobre a Probabilidade de Inserção no
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