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Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA TEORIA DOS NÚMEROS

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA MATEMÁTICA TEORIA DOS NÚMEROS

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Recontextualização de tópicos da Teoria dos números para Educação Básica.

EMENTA*

Aritmética.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

-A aritmética e a sua história.
-A construção do sentido de número.
-Operações no campo aditivo e os seus significados.
-Operações no campo multiplicativo e os seus significados.
-Possibilidades de exploração da aritmética em diferentes ambientes de aprendizagem: resolução de problemas, modelagem matemática, TIC,
jogos, materiais manipuláveis.
-Ideias envolvendo os racionais.
-Sequências didáticas envolvendo diferentes tópicos da Aritmética.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

- Capacidade de expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão;
- Capacidade de compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para a resolução de problemas;
- Habilidade de identificar, formular e resolver problemas na sua área de aplicação, utilizando rigor lógico-científico na análise da
situação-problema;
- Estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento
- Trabalhar na interface da Matemática com outros campos de saber
- Elaborar propostas de ensino-aprendizagem de Matemática para a educação básica;
- Analisar, selecionar e produzir materiais didáticos;
- Analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para a educação básica.

OBJETIVO GERAL

Estudar conceitos referentes a aritmética e Propiciar aos licenciandos vivências que simulam o ensino dos fundamentos da aritmética na Educação
Básica.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Conhecer o percurso histórico da Aritmética nas práticas curriculares.
-Reconhecer os indicadores que favorecem a construção do sentido de número.
-Reconhecer os diversos significados que envolvem os campos aditivo e multiplicativo.
-Reconhecer as diferentes ideias envolvendo o conceito de racionais.
-Conhecer possibilidades de exploração da aritmética em diferentes ambientes de aprendizagem.
-Elaborar uma sequência didática envolvendo alguns tópicos da Aritmética (Números inteiros, Potenciação, Radiciação, entre outros).
-Produzir narrativas por tópicos tematizados na disciplina, com a documentação de todas as aulas da disciplina.

METODOLOGIA

 •Leitura, análise e discussão de textos, incluindo narrativas de prática de professores com o ensino de Aritmética;
 •Elaboração de atividade ou sequência didática.
 •Produção de materiais didáticos (Trata-se da produção de materiais didáticos contemplando o ensino da Aritmética.)

•      Simulações de aulas envolvendo a prática pedagógica. (Trata-se da simulação de atividades sobre tópicos da Aritmética para o ensino básico,
nas quais os alunos poderão discutir aspectos conceituais, algorítmicos e didáticos.)
 •Análise dos conhecimentos dos alunos em relação a alguns tópicos da Aritmética. (Trata-se da análise da produção de textos sobre a Aritmética

por alunos da educação básica, a fim de levantar seus conhecimentos sobre o tema.)
 •Intervenção com uma “abordagem diferenciada” na escola. (Trata-se do desenvolvimento de atividades inovadoras na escola básica, de modo a

levantar reflexões sobre o fazer.)

AVALIAÇÃO

Por entender a avaliação como formativa, nas três unidades do semestre o processo de desenvolvimento das atividades será avaliado, envolvendo
participação individual, qualidade da produção e apresentação, além da pontualidade na entrega. Na primeira unidade, culminaremos com um
trabalho em grupo (duplas, trios ou quartetos) para discussão de temáticas relativas a ementa e produção material para visita as escolas da
educação básica (Av1). Na segunda unidade será utilizado como instrumento a simulação de aulas para educação básica, oportunizando tematizar
tópicos da aritmética resgatando os conhecimentos da Teoria dos Números (Av2). Na terceira unidade, além desses aspectos mencionados
anteriormente no âmbito qualitativo, será realizada uma avaliação escrita individual (Av3).

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

03/09/2018 a 01/10/2018: Estudo de textos/análise de livro didático;
01/10/2018 a 22/10/2018: Produção de material e visita a escola (ver possibilidade);
22/10/2018 a 05/11/2018: Simulação das aulas;
12/11/2018 a 03/12: Micro aulas
10/12: Produção textual
Prova final
Sugestão de data: 18/02/2019
Todos os textos trabalhados na disciplina
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BÚRIGO, E.Z.; BASSO, M.V.A.; GRAVINA, M.A.. (Org.). Reflexão e Pesquisa na Formação de Professores de Matemática. 1 ed. Porto Alegre, 2011,
v. 1, p. 53-80.
DAVID, M.M.S.; FONSECA, M.C.F.R. Sobre o conceito de número racional e a representação fracionária. Belo Horizonte, Presença Pedagógica, v.3,
n.14, mar/abr. 1997.
FREGE, G. Os fundamentos da aritmética. Trad.: Luiz Henrique Lopes dos Santos. Col.: Os Pensadores, Abril Cultural, São Paulo, 1978.
LINS, R. C.; GIMENEZ, J. Perspectivas em aritmética e álgebra para o século XXI. Campinas, SP: Papirus, 1997.
MOREIRA, M. A. A Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud, o ensino de ciências e a pesquisa nesta área. Investigações em Ensino de
Ciências – V7(1), pp. 7-29, 2002.
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