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Créditos HorasCódigo Componente Curricular
EXA427 INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA ENSINO DA MATEMÁTICA VII 0 45

Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA MATEMÁTICA ANÁLISE COMBINATÓRIA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Possibilitar ao licenciando o contato com temas referentes ao tratamento da informação, buscando desenvolver estratégias que favoreçam o
processo de ensino aprendizagem e a utilização adequada da Estatística, da Probabilidade e do Raciocínio Combinatório com situações aplicáveis
na educação básica. Deseja-se que os estudantes sejam capazes de desenvolver projetos que envolvam situações do cotidiano, os quais abordem
temáticas em busca de melhorias da sua comunidade.

EMENTA*

Tratamento da Informação.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

 •Tratamento da Informação: concepções e perspectivas
 •Tratamento da Informação: conteúdos, contextos e espaços
 •Tratamento da Informação: vivências em um ambiente de aprendizagem

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

 •Conhecer e dominar os conteúdos básicos de Matemática (neste caso, probabilidade e estatística) que serão objeto da atividade docente,
adequando-os às atividades escolares próprias das diferentes etapas e modalidades da educação básica;
 •Ser capaz de contextualizar os conteúdos básicos de Matemática, inserindo-os e relacionando-os com a atualidade, considerando, ainda, as

dimensões pessoal, social e profissional dos alunos;
 •Desenvolver a interdisciplinaridade, articulando sua prática enquanto professor de Matemática com as diversas áreas de conhecimento;
 •Criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, fazendo uso não apenas

do conhecimento matemático, bem como de temas sociais transversais ao currículo escolar, contextos sociais relevantes para a aprendizagem
escolar e especificidades didáticas envolvidas;
 •Analisar, selecionar e produzir materiais didáticos que contribuam para o processo ensino e aprendizagem em Matemática;
 •Desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do pensamento Matemático dos educandos, dando

mais ênfase aos conceitos, sua gênese e história, do que às técnicas, fórmulas e algoritmos;
 •Perceber a prática docente de Matemática como um espaço de (re)criação.
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OBJETIVO GERAL

Ofertar mecanismos/ferramentas teóricas e metodológicas para se pensar o processo de ensino e aprendizagem do conhecimento matemático
referente ao bloco Tratamento da Informação na Educação Básica, além de possibilitar discussões sobre processo de formação do professor que
ensina matemática. Discussões que perpassam sobre conhecer, vivenciar, analisar, elaborar e implementar atividades referentes ao tema em
estudo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 •Conhecer os objetivos e as orientações didáticas, propostas nos documentos oficiais;
 •Conhecer, vivenciar, analisar, elaborar e implementar atividades do bloco Tratamento da Informação, experimentando situações e (re)pensando a

sua futura prática educativa.

METODOLOGIA

As aulas ocorrerão de forma a construir uma relação entre teoria e prática, a fim de proporcionar uma visão crítica das pesquisas em Educação
Matemática que versam sobre a temática em estudo: Tratamento da Informação. Sendo assim, desenvolveremos ações visando à obtenção dos
objetivos do curso e utilizaremos técnicas tais como: aulas expositivas dialogadas; leitura, discussões e questionários; seminários; elaboração de
materiais curriculares educativos e experimentação de atividades.

AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada de forma processual por meio dos textos produzidos, analise de livros didáticos, elaboração de sequências didáticas e
apresentação de seminários. Como instrumentos avaliativos serão utilizados:
 •Participação e discussão sobre os textos em sala;
 •Analise de livros didáticos;
 •Apresentação, participação e cumprimento nas tarefas propostas (seminário);
 •Elaboração e implementação de uma sequência didática;
 •Produção textual.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

03/09/2018 a 01/10/2018: Estudo de textos/análise de livro didático;
01/10/2018 a 22/10/2018: Seminário, 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: Entrega e apresentações dos relatos
Prova final
Sugestão de data: 18/02/2019
Todos os textos trabalhados na disciplina

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: matemática. Secretaria da Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. p. 115-122.
CAZORLA, Irene Maurício. SANTANA, Eurivalda Ribeiro dos Santos. Tratamento da Informação para o Ensino Fundamental e Médio. 2. ed. ver.
Itabuna/Ilheus: Via Litterarum, 2009.
CAMPOS, Celso Ribeiro; WODEWOTZKI, Maria Lúcia Lorenzatti; JACOBINI, Otávio Roberto. Educação Estatística: teoria e prática em ambientes de
modelagem matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
LOPES, Celi Espasandin; NACARATO, Adair Mendes. (orgs.). Educação Matemática, leitura e escrita: armadilhas, utopias e realidade. Campinas,
Sp: Mercado das Letras, 2009.
MORAES, Mara Sueli Simão et al. Educação Matemática e Temas Político-Sociais. Campinas-SP: Autores Associados, 2008.
SKOVSMOSE, Ole. Educação Matemática Crítica: a questão da democracia. 6. ed. São Paulo: Papirus, 2013.
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Letras e Artes, Ponta Grossa, 16 (1) 45-53, jun. 2008.
LOPES, Celi Espasandin; COUTINHO, Cileda de Queiroz e Silva; ALMOULOUD, Saddo Ag (org). Estudos e Reflexões em Educação Estatística.
Campinas. São Paulo: Mercado das Letras, 2010.
LOPES, Celi Espasandin; NACARATO, Adair Mendes (orgs.). Leituras e escritas na Educação Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.
SAMÁ, Suzi; PORCIÚNCULA, Mauren.(org.) Educação Estatística: ações e estratégias pedagógicas no Ensino Básico e Superior. Curitiba: CRV,
2015.
SKOVSMOSE, Ole. Educação Matemática Crítica: incerteza, matemática, responsabilidade. São Paulo: Cortez, 2007.
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