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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A presente disciplina busca instrumentalizar os alunos para o ensino de funções. Para isso, faz se necessário realizar estudos sobre cada função a
fim de minimizar as lacunas do Ensino Médio trazidas pelos alunos sobre as mesmas. Além disso, essa componente curricular oportuniza
diferentes metodologias de ensino para trabalhar com funções, bem como a elaboração de propostas de ensino sobre as funções para ser aplicada
no Ensino Média, já permitindo o primeiro contato dos estudantes com seu futuro ambiente de trabalho.

EMENTA*

Funções.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

-Funções polinomial do 1° grau, função quadrática, função modular, função exponencial, função logarítmica e funções trigonométricas.
-Evolução do conceito de funções;
-Análise do livro didático;
-As tendências em Educação Matemática;
-O Ensino de funções por meio de jogos matemáticos, resolução de problemas, modelagem matemática, softwares matemáticos e situações
didáticas.
-Formalização do conceito de funções para o Ensino Médio;
-Funções de forma efetiva.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

a) elaborar propostas de ensino e aprendizagem de funções para a educação básica;
b) analisar, selecionar e produzir materiais didáticos;
c) analisar criticamente propostas curriculares sobre o ensino de funções para a educação básica;
d) desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a
flexibilidade do pensamento matemático dos educandos, buscando trabalhar com mais
ênfase nos conceitos do que nas técnicas, fórmulas e algoritmos;
e) perceber a prática docente de Matemática, em especial no ensino de funções, como um processo dinâmico, carregado de
incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, onde novos conhecimentos são
gerados e modificados continuamente;
f) contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da escola básica.
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OBJETIVO GERAL

Compreender os aspectos norteadores do ensino e aprendizagem das funções, integrando diferentes metodologias em sua futura prática de
ensino de forma efetiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estudar todas as funções de forma efetiva;
Realizar um estudo epistemológico sobre o conceito de funções;
Conhecer as diferentes tendências da Educação Matemática;
Analisar o conceito de funções no livro didático;
Compreender como os Documentos Norteadores indicam a abordagem de  funções;
Elaborar aulas diferenciadas sobre funções;
Construir propostas de intervenções inovadoras para o ensino de funções;
Construir um relato de experiência.

METODOLOGIA

1.Revisão de todas as funções: Trata-se de um estudo norteado por questões primordiais envolvendo os conceitos iniciais sobre funções;
2.Estudo epistemológico do ensino de funções: Trata-se da compreensão da evolução do conceito de funções, com objetivo de melhor
compreensão dos conceitos atuais instaurados.
3.Análise do livro didático: Discussão dos aspectos relevantes a ser analisado em um livro didático e realização de uma análise de coleções do
ensino médio, com foco no conteúdo de funções, partindo do macro para o micro.
4. Apresentação das diferentes tendências da Educação Matemática para o ensino de funções;
5. Análise e discussão dos documentos oficiais, Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e Orientações Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio, acerca de suas recomendações para o ensino de funções;
6.Leitura e discussão de textos: Utilizaremos em diversos momentos a utilização de artigos contendo relatos de trabalhos com o ensino de cada
função de forma diferenciadas, utilizando com abordagem alguma das tendências em Educação Matemática;
7. Construção de uma sequencia didática  envolvendo uma aula e atividades sobre uma das funções abordando as mesmas utilizando uma das
tendências de Educação Matemática.

8. Intervenção com uma "abordagem diferenciada" em sala de aula. Desenvolvimento de atividades inovadoras para o ensino de funções voltada a
escola básica.
9.Por fim, construir um relato de experiência, da aplicação da proposta para o ensino de funções de forma diferenciada no Ensino Médio.

AVALIAÇÃO

A avaliação será formativa, sendo que o aluno será avaliado em todo processo de ensino e aprendizagem. Será levado em consideração nas três
unidades, a pontualidade na entrega dos trabalhos, o desempenho individual, a dedicação e empenho no desenvolvimento das atividades, e a
participação nas aulas. Na primeira unidade será desenvolvido um estudo teórico-prático sobre as funções, no qual avaliaremos a participação e
envolvimento nas discussões, bem como uma análise de livros didáticos a respeito de funções. Na segunda unidade realizaremos um estudo sobre
a evolução do conceito de funções e discutiremos artigos relacionados ao ensino de funções com as tendências da Educação Matemática. E na
última unidade haverá a construção de uma sequência didática sobre funções de forma diferenciada, e realização de aula teórica/prática em sala
de forma inovadora e realizaremos a construção de uma proposta de intervenção para o Ensino Médio sobre funções, aplicaremos em escolas e
construiremos um relato de experiência sobre a atividade.
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Apresentação da ementa 03/09
Compreendendo a evolução do conceito de funções - Setembro primeira semana.
Estudo dirigido sobre todas as funções - Segunda semana de setembro até a última semana de setembro
Analise Praxeológica do Livro didática: Capitulo de funções - Primeira semana de outubro
Tendências em Educação Matemática e o ensino de funções polinomial do primeiro grau, quadrática, exponencial, logarítmica, modular e
trigonométricas  - segunda semana de outubro até a quarta semana.
PCN+ e Orientações Curriculares e o ensino de funções -Quinta semana de outubro
Construção e realização de uma sequencia de ensino sobre uma das funções utilizando as tendências da Educação Matemática - primeira a
terceira semana de novembro.
Construção de uma proposta para o ensino de funções para ser aplicada no Ensino Médio e pré-teste em sala - ultima semana de novembro
Aplicação da proposta de ensino em escolas públicas do Ensino Médio - primeira e segunda  semana de dezembro
Construção e apresentação do relato de experiência da proposta aplicada - Terceira semana de dezembro a fevereiro.
Atividade Avaliativa Fevereiro
Prova Final
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