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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

No Brasil, além das Leis nº 9.434/96 e 11.788/2008, os cursos que visam a formação de professores devem obedecer ainda à Resolução CNE/CP
1, de 18 de fevereiro de 2002, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível
superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Neste documento, que tem força de Lei, pois a complementa está estabelecido os princípios
basilares do preparo para o exercício da profissão professor. O Art. 3º dispõe que:
A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e modalidades da educação básica observará princípios norteadores desse preparo
para o exercício profissional específico, que considerem:
II - a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor, tendo em vista:
a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz
na formação e o que dele se espera;
b) a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais
indivíduos, no qual são colocadas em uso capacidades pessoais;
[...]
Aqui, fica evidente a tentativa de fortalecer a importância do instituto do estágio na formação docente uma vez que “a concepção de prática
enquanto “treinamento” de habilidades e de técnicas de ensino, voltado para a mera aplicação dos conhecimentos teóricos desenvolvidos no
curso, estava presente na legislação” (VALSECHI, 2016).
A Resolução CNE/CP 01/2002 foi complementada posteriormente pela Resolução CNE/CP 02/2002, de 19 de fevereiro de 2002, que instituiu a
duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior.
Segundo esta Resolução, em seu Art. 1º, inciso II, os cursos de formação de professores terão em seus projetos de cursos “400 (quatrocentas)
horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do curso” (BRASIL, 2002b). A sistematização e a maneira que será
executado o estágio, no entanto, está sob a responsabilidade das Instituições de ensino.

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.

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
MATEMÁTICA IV

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA MATEMÁTICA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
MATEMÁTICA IV
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PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

1. 1. Articulação entre Estágio e Residência Pedagógica;
2. EAD, Ensino Remoto e Ensino Híbrido: para onde vai a escola?
3. BNCC e formação de professores
4. Reforma do ensino médio;
5. Educação Inclusiva;
6. Educação do Campo e etnomatemática;
7. Educação de Jovens e adultos;
8. Estudo, Planejamento e elaboração de materiais curriculares sobre conteúdos para o Médio: Funções (afim, modular, exponencial e
logarítmica), PA, PG, Estatística e Probabilidade, Trigonometria (ciclo e funções), Geometria espacial e analítica, números complexos, polinômios;
9. Produção de narrativas e contribuições para a formação de professores;
9. Análise crítica de materiais curriculares;
10. Avaliação do ensino aprendizagem em Matemática.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

  •?Dominar os objetos de conhecimento da matemática para o ensino em diferentes modalidades;
 ?Reconhecer os contextos e estruturas do sistema de ensino;
 ?Planejar ações de ensino que resultem em aprendizagens mútuas;
 ?Criar e saber gerir ambientes de aprendizagem;
 ?Avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem e o ensino;
 ?Engajar-se em proposta inovadoras de ensino.

OBJETIVO GERAL

 ?O estágio curricular supervisionado em Matemática tem como objetivo geral proporcionar ao aluno estagiário uma análise crítica das vivências de
ensino e aprendizagem do contexto escolar, na perspectiva da colaboração entre universidade e escola;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 ?Debater sobre questões relacionadas à implementação da BNCC,  reforma doo ensino médio e temáticas atuais;
 ?Estudar, elaborar, planejar e implementar atividades de ensino abordando conteúdos do ensino médio articuladas a diferentes ambientes de

aprendizagem;
 ?Desenvolver sequências de ensino abordando conteúdos do Ensino Médio que favoreçam a criatividade, autonomia e a flexibilidade do

pensamento matemático dos educandos;
 ?Refletir sobre as ações desenvolvidas na escola campo de estágio;
 ?Avaliar materiais curriculares e elaborar uma proposta de ensino;
 ?Elaborar um produto (narrativa) que possa ser socializado entre os pares.

METODOLOGIA

 •A comunicação dar-se-à via Plataforma do Google Meet com link fixo disponibilizado no diário. Utilizaremos o Google Cassroom como
ferramentas/plataformas de ambiente virtual que utilizaremos  para o desenvolvimento das aulas remotas com encontros síncronos. Os estudantes
terão acesso remoto assíncrono, ou seja, a visualização da aula em outro horário, aos textos e atividades que serão acordas previamente.
Adotaremos a Flipped Classroom (Sala de aula invertida) de modo que o discente tenha contato prévio com os conteúdos por meio de vídeos,
pesquisas, textos, lives dentre outros recursos digitais, antes da aula. Durante as atividades síncronas discutiremos os conhecimentos necessários
para que a aprendizagem aconteça.
 ?Leitura, reflexão e discussão de textos;
 ?Análise de material curricular;
 ?Trabalhos individuais/dupla ou grupo;
 ?Sala de aula invertida;
 ?Micro aulas;
 ?Roteiros e questionários estruturados;
 ?Planejamento e organização do projeto de micro aula para o ensino médio;
 ?Produção de narrativas tematizando experiências pedagógicas.
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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 campo, resenhas de textos, elaboração e organização das atividades de
estágio, trabalho de campo 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.
AVALIAÇÃO I: participação(4,0) e seminários (6,0)  sobre temáticas relacionadas ao ensino médio;
 AVALIAÇÃO II: Realização do trabalho de campo (4,0),  estudo organização e  planejamento da proposta da micro aula (6,0)
AVALIAÇÃO III: Apresentação da micro aula (3,0), implementação de minicurso em sala com foco nos conteúdos do ensino médio (4,0) e
apresentação da narrativa (3,0).
A atividade de campo será definida após calendário escolar ou minicurso para até 10 alunos.
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

PARTE I
   16.02.2021 Apresentação  e análise da proposta de trabalho Plano de ensinosíncrono
   16.02.2021 Apresentação  e análise da proposta de trabalho Plano de ensinosíncrono
  16.02.2021 Apresentação  e análise da proposta de trabalho Plano de ensino

 google formuláriosíncrono
   18.02.2021 Estágio/ Pibid/Residência PedagógicaArtigo de Selma Pimentaassíncrono
   18.02.2021Estágio/ Pibid/Residência PedagógicaArtigo de Selma Pimentaassíncrono
   23.02.2021Estágio/ Pibid/Residência PedagógicaArtigo de Flávia Santanasíncrono
   23.02.2021Estágio/ Pibid/Residência PedagógicaArtigo de Flávia Santanasíncrono
   23.02.2021Estágio/ Pibid/Residência PedagógicaLive de Flávia Santana - IFbainosíncrono
   25.02.2021EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escolaassíncrono
   25.02.2021EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escolaassíncrono
   02.03.2021EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escolasíncrono
   02.03.2021EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escolasíncrono
   02.03.2021EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escolasíncrono
   04.03.2021EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escolaassíncrono
   04.03.2021EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escolaassíncrono
   09.03.2021EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escolasíncrono
   09.03.2021EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escolasíncrono
   09.03.2021EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escolasíncrono
   11.03.2021Reforma do Ensino Médioassíncrono
   11.03.2021Reforma do Ensino Médioassíncrono
   16.03.2021Reforma do Ensino Médiosíncrono
   16.03.2021Reforma do Ensino Médiosíncrono
   16.03.2021Reforma do Ensino Médiosíncrono
   18.03.2021BNCC e formação de professoresliveassíncrono
   18.03.2021BNCC e formação de professoresliveassíncrono
   23.03.2021BNCC e formação de professoresartigosíncrono
   23.03.2021BNCC e formação de professoresartigosíncrono
    23.03.2021BNCC e formação de professoresartigosíncrono
   25.03.2021Educação Inclusiva – Semana Santaassíncrono
   25.03.2021Educação Inclusiva - Semana Santaassíncrono
   30.03.2021Discussão sobre Educação Inclusivasíncrono
   30.03.2021Discussão sobre Educação Inclusivasíncrono
    30.03.2021Discussão sobre Educação Inclusivasíncrono
   01.04.2021Educação de jovens e adultosassíncrono
   01.04.2021Educação de jovens e adultosassíncrono
   06.04.2021Educação de jovens e adultosConvidado Jonsonsíncrono
   06.04.2021Educação de jovens e adultosConvidado Jonsonsíncrono
    06.04.2021Educação de jovens e adultosConvidado Jonsonsíncrono
   08.04.2021Educação do Campoassíncrono
   08.04.2021Educação do Campoassíncrono
   13.04.2021Discussão sobre Educação do Camposíncrono
   13.04.2021Discussão sobre Educação do Camposíncrono
    13.04.2021Discussão sobre Educação do Camposíncrono

AVALIAÇÃO I: participação(4,0) e seminários (6,0)  sobre temáticas relacionadas ao ensino médio;
PARTE II

   15.04.2021Conhecimento matemático para o ensinoVídeo aulaassíncrono
   15.04.2021Conhecimento matemático para o ensinoVídeo aulaassíncrono
 20.04.2021Organização do segundo momento da disciplina:  definição dos conteúdos para estudo – análise de material curricular  e organização

  das micro aulassíncrono
 20.04.2021Estudos, elaboração de tarefas, planejamento, implementação e análise dos seguintes conteúdos: Estatística e Probabilidade, Funções

  (afim, modular, exponencial e logarítmica), PA, PG, Trigonometria (ciclo e funções), Geometria espacial e analíticasíncrono
 20.04.2021Estudos, elaboração de tarefas, planejamento, implementação e análise dos seguintes conteúdos: Estatística e Probabilidade, Funções

   (afim, modular, exponencial e logarítmica), PA, PG, Trigonometria (ciclo e funções), Geometria espacial e analíticasíncrono
   22.04.2021idemVídeo aulaassíncrono
   22.04.2021idemVídeo aulaassíncrono
   27.04.2021idemsíncrono
   27.04.2021idemsíncrono
    27.04.2021idemsíncrono
   29.04.2021idemVídeo aulaassíncrono
   29.04.2021idemVídeo aulaassíncrono

AVALIAÇÃO II: Realização do trabalho de campo (4,0) , estudo organização e  planejamento da proposta da micro aula (6,0)
PARTE III

   04.05.2021Apresentação – micro aulasíncrono
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   04.05.2021Apresentação – micro aulasíncrono
   04.05.2021Apresentação – micro aulasíncrono
    04.05.2021Apresentação – micro aulasíncrono
   06.05.2021micro aula- narrativaassíncrono
   06.05.2021micro aula- narrativaassíncrono
   11.05.2021Apresentação – micro aulasíncrono
   11.05.2021Apresentação – micro aulasíncrono
    11.05.2021Apresentação – micro aulasíncrono
   13.05.2021micro aula- narrativaassíncrono
   13.05.2021micro aula- narrativaassíncrono
   18.05.2021Apresentação – micro aulasíncrono
   18.05.2021Apresentação – micro aulasíncrono
    18.05.2021Apresentação – micro aulasíncrono
   20.05.2021micro aula- narrativaassíncrono
   20.05.2021micro aula- narrativaassíncrono
   25.05.2021Avaliação da aprendizagem - rubricasíncrono
   25.05.2021Avaliação da aprendizagem - rubricasíncrono
    25.05.2021Avaliação da aprendizagem - rubricasíncrono
   27.05.2021Avaliação da aprendizagem - rubricaassíncrono
   27.05.2021Avaliação da aprendizagem - rubricaassíncrono
   01.06.2021Apresentação das narrativas e finalização da disciplinasíncrono
   01.06.2021Apresentação das narrativas e finalização da disciplinasíncrono
    01.06.2021Apresentação das narrativas e finalização da disciplinasíncrono

AVALIAÇÃO III: Apresentação da micro aula (3,0), implementação de minicurso em sala (caso seja possível) com foco nos conteúdos do ensino
médio (4,0) e apresentação da narrativa (3,0).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*

SERRAZINA, Maria de Lurdes Marquês. Conhecimento matemático para ensinar: papel da planificação e da reflexão na formação de professores.
Revista Eletrônica de Educação. São Carlos, SP: UFSCar, v. 6, no. 1, p.266-283, mai. 2012.
 

XAVIER, Rafael Gomes; CIVARDI, Jaqueline Araújo. A formação inicial do professor de Matemática: algumas de suas reflexões durante o estágio
supervisionado. Polyphonía, v. 21, n. 1, 2010. Disponível em:< https://www.revistas.ufg.br/poli/article/view/18652>. Acesso em: 10 mai. 2017.
SILVA, Mônica R. da. Currículo, Ensino Médio e BNCC: um cenário de disputas. Revista Retratos da Escola. Brasília, v.9, n. 17, p. 367-379, jul/dez,
2015.
PIMENTA, Selma G.; LIMA, Mª Socorro L.. Estágio e Docência. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2010.
PIMENTA, Selma G.; GHEDIN, Evandro. Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2010.
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REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
BEYER, Carrie; DAVIS, Elisabeth A. Using educative curriculum materials to support preseervice Elementary teachers` curricular planning: a
comparison between two different forms of support. Curriculum Inquiriy, v. 39, n. 5, p. 679-703, dez., 2009.
BRASIL. Resolução CNE/CP 01/02. Brasília: Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, 2002
CHRISTOU, C.; ELIOPHOTOU-MENON, M. E PHILIPPOU, G. Beginning teachers`concerns regardin the adaption of new mathematics curriculum
material. In: REMILLARD, J.; EISENMAN, B.; LOYD, G. Mathematics Teachers at Work: conecting Curriculum Materials and classroom instruction.
New York:  Routledge, 2009.
DAMIANI, Magda Floriana. Entendendo o trabalho colaborativo em educação e revelando seus benefícios. Educar. Curitiba: UFPR, n. 31, p.
213-230, 2008.
DAVIS, E. A.; KRAJCIK, J. S. Designing Educative Curriculum Materials to Promote Teacher Learning. Educational Researcher, v. 34, n. 3, p.3-14,
2005.
DAVIS, E. A.; NELSON, M.; BEYER, C. Using educative curriculum materials to support teachers in developing pedagogical content knowledge for
scientific modeling. Proceedings of the National Association for Research in Science Teaching, Baltimore, 2008.
FERREIRA, Ana Cristina. O trabalho colaborativo como ferramenta e contexto para o desenvolvimento professional: compartilhando experiências.
In: NACARATO, Adair Mendes e PAIVA, Maria Auxiliadora Vilela. A formação do professor que ensina matemática: perspectivas e pesquisas. Belo
Horizonte: Autêntica, 2006.
FIORENTINI, Dario. Pesquisar práticas colaborativas ou pesquisar colaborativamente? In: BORBA, M. C. e ARAÜJO, J. L. (org.) Pesquisa qualitativa
em educação matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2004, p. 47-76.
FIORENTINI, D.; NACARATO, A. M. Cultura, Formação e desenvolvimento profissional de professores que ensinam matemática. São Paulo: Musa,
2005.
GATTI, Bernardete.  Avaliação de sistemas educacionais no Brasil. Sísifo: Revista de Ciências da Educação, ISSN 1649-4990, Nº. 9, 2009
(Ejemplar dedicado a: Avaliação em Educação: Perspectivas Ibero-Americanas), 2009, pag. 7-18.
GAMA, Renata Prenstterer. Desenvolvimento professional com apoio de grupos colaborativos: o caso de professores de matemática em início de
carreira. 2007. 238 p. Tese de Doutorado em Educação: Educação Matemática. Universidade Estadual de Campinas-Faculdade de Educação
MISKULIN, Renata Giaretta Sguerra (et all). Pesquisas sobre trabalho colaborativo na formação de professores de matemática: um olhar sobre a
produção do Prapem/Unicamp. In: FIORENTINI, Dario; NACARATO, Adair. (org.) Cultura, formação e desenvolvimento profissional de professores
que ensinam matemática. São Paulo: Musa; Campinas, SP: GEPFPM-PRAPEM-FE/UNICAP, 2005.
PONTE, J. P. Gestão curricular em Matemática. In GTI (Ed.), O professor e o desenvolvimento curricular. Lisboa: APM, p. 11-34, 2005.
REMILLARD, J. T. Examining key concepts in research on teachers’ use of mathematics curricula. Review of Educational Research, v. 75, n. 2, p.
211-246, 2005.

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágios supervisionados e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência: duas faces da mesma
moeda? Revista Brasileira de Educação v. 24 e240001 2019.
VILAS BOAS, J.; BARBOSA, J. C. Os materiais manipuláveis e a produção discursiva dos alunos na aula de matemática. Acta Scientiae, Canoas,
v.13, n.2, p. 39-53, 2011.
SANTANA, Flávia Cristina de Macêdo; BARBOSA, Jonei Cerqueira. Um estado do conhecimento sobre trabalho colaborativo: uma análise de artigos
publicados no Brasil. BOLETIM GEPEM, Nº 67, p. 74 – 88, jul/dez, 2015.
SANTANA, F. C. M; BARBOSA, J. C. O dispositivo formativo da residência pedagógica: ataques, lutas e resistências. Revista Brasileira de Educação
v. 25 e250065 2020.
STEIN, M. H.; SMITH, M. S. Tarefas matemáticas como quadro para a reflexão: da investigação à prática. Revista Educação e Matemática, Lisboa,
n. 105, p. 22-28, nov./dez. 2009.
SKOVSMOSE, O. Cenários para investigação. Bolema, nº 14, pp. 66 a 91, 2000.
TEIXEIRA, Bruno Rodrigo; CYRINO, Márcia Cristina de Costa Trindade. O Estágio de Regência como Contexto para o Desenvolvimento da
Identidade Profissional Docente de Futuros Professores de Matemática. ALEXANDRIA Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v.8, n.3,
p.131-149, novembro 2015. Disponível em < file:///C:/Users/Ruan/Downloads/41983-139376-1-SM.pdf >. Acesso em: 12 de jan. de 2017.
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