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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

O presente projeto tem a finalidade de apresentar uma proposta de temas a serem enfocados na disciplina Instrumentalização para o Ensino da
Matemática IV (INEM IV). Torna-se necessário salientar que tais temas poderão ser trabalhados no ensino fundamental e médio, portanto eles
servirão como uma complementação na formação dos alunos do Curso de Licenciatura em Matemática. É importante ressaltar também que as
Diretrizes Curriculares Nacionais, para o referido curso, sugerem esta disciplina INEM IV.

EMENTA*

Álgebra.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

 •A álgebra na história da matemática;
 •Exame da álgebra nos livros didáticos;
 •A álgebra nos parâmetros curriculares
 •As atividades algébricas e os erros dos alunos;
 •Jogos matemáticos relacionados à álgebra;
 •Aplicações da álgebra;
 •Álgebra, geometria e matemática e suas relações;

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

 •Planejar e executar atividades sobre álgebra para diversos níveis de escolaridade, respeitando a experiência do aluno e suas dificuldades;
 •Saber as recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais acerca do ensino de álgebra;
 •Fazer pesquisas sobre o assunto álgebra;
 •Ler livros, revistas, artigos, com a finalidade de aprimorar o conhecimento sobre álgebra;
 •Conhecer a evolução histórica da álgebra, compreendendo as transições envolvidas no pensamento algébrico;
 •Identificar erros dos alunos sobre o assunto álgebra transformando-s em oportunidade de aprimorar o conhecimento sobre o assunto;

OBJETIVO GERAL
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A componente curricular INEM IV tem por objetivos:
 •Conhecer e entender os caminhos históricos da álgebra;
 •Preparar e examinar atividades algébricas através das abordagens de problemas, investigações matemáticas, modelagem matemática e uso da

historiada matemática;
 • Conhecer e examinar as recomendações sobre o assunto álgebra contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais;
 •Aprimorar os estudos realizados sobre álgebra contextualizando-os com a realidade;
 •Trabalhar com o lúdico como facilitador da aprendizagem;

METODOLOGIA

As abordagens convergirão para os tópicos selecionados, tais como:
 •Aula expositiva;
 •Dinâmica em grupo;
 •Aulas simuladas;
 •Seminários;
 •Leitura e discussão de textos (episódios e narrativas de sala de aula, artigos, documentos oficiais (PCN +Ensino Médio), livros didáticos, etc);
 •Análise dos livros didáticos;
 •Jogos matemáticos envolvendo álgebra;

AVALIAÇÃO

A avaliação será processual, quantitativa e qualitativa. Estas avaliações determinarão as notas. Sabe-se que a avaliação é um processo árduo já
que depende de fatores internos e externos, porem torna-se necessário um paradigma para medir a aprendizagem, daí a nota será gerada através
das seguintes atividades:

 1. Resenhas de textos;
 2.Seminários;
 3.Aulas simuladas (trata-se da simulação algébrica para o ensino básico);
 4.Análise de livros didáticos;
 5.Entrevista clínica com alunos a fim de diagnosticar o nível de compreensão sobre o assunto álgebra.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
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