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EDU356 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA IV 0 105

Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
MATEMÁTICA III

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA MATEMÁTICA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
MATEMÁTICA III

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

O componente Estágio Curricular Supervisionado em Matemática IV possui relação direta com os INEMs (eixo da formação prática), ministrados ao
longo do curso em todos os semestres, onde os alunos deverão desenvolver as habilidades necessárias para efetuar a transposição didática dos
conteúdos matemáticos do ensino fundamental e médio. Os componentes curriculares Princípios Metodológicos Aplicados ao Ensino da
Matemática, Estágio Curricular Supervisionado I, II e III, são a preparação e desenvolvem a maturidade necessária para o enfrentamento do
discente com a sala de aula do ensino médio. Para isso é essencial o entendimento sobre planejamento, projetos e propostas metodológicas que
serão aplicadas neste componente. Essa componente deverá projetar o discente para a sua realização profissional no Ensino Médio, e nela serão
desenvolvidos estudos aprofundados sobre os conteúdos matemáticos do Ensino Médio, aproveitando a maturidade intelectual adquirida nos
componentes teóricos de Matemática. O Estágio IV será o espaço de culminância das atividades projetadas em Estágio III, além de ser o
momento de avaliação entre o que se planeja e a execução desse planejamento. Em se tratando de um período extraordinário, no modelo remoto,
com atividades não presenciais, tanto na dinâmica dos encontros com o professor, como com a escola, será um momento de aprendizagem sobre
os procedimentos necessários para o enfrentamento no uso de tecnologias, dentro do perfil d estudante do curso e do estudante da Educação
Básica, com as dificuldades inerentes ao acesso a o uso da tecnologia para além das redes sociais. É importante ressaltar também que a formação
não pode e nem deve ser focada em recursos tecnológicos, pois o que vivenciamos no momento é passageiro, transitórios e a atuação dos nossos
discentes no campo profissional será de modo presencial, na estrutura das escolas de Educação Básica.

EMENTA*

Docência compartilhada no ensino médio, fundamentada por estudos, reflexões, discussões, produção de material e planejamento de ensino e
aprendizagem da Matemática, onde deverão ser focados o tempo e o espaço da aprendizagem, sendo tematizados e refletidos nesse momento a
sala de aula do ensino médio, suas constituições e implicações, as relações professor-aluno e o conhecimento matemático. Vivenciar e analisar
relações e interações existentes no cotidiano escolar, referentes ao processo ensino/aprendizagem da Matemática.
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PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

30h de Encontros síncronos no Google Meet e 30h de Atividades assíncronas disponibilizadas no Google Classroom para discussão das seguintes
temáticas:
 ?Estágio no Ensino Médio e formação do professor;
 ?Planejamento de ensino de Matemática para o Ensino Médio;
 ?Análise crítica de materiais curriculares de Matemática para o Ensino Médio;
 ?Estudo de conteúdos de Matemática do Ensino Médio;
 ?Análise de avaliações oficiais da área de matemática (ENEM, Vestibular)
 ?Avaliação em Matemática no Ensino Médio.
 ?Políticas Educacionais para o Ensino Médio

23h de regencia remota, desenvolvida em articulação com escolas públicas de educação básica que estejam em atividade formal
22h de atividades assíncronas em articulação com as atividades síncronas

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

OBJETIVO GERAL

Discutir e apresentar temas relevantes para o Ensino de Matemática, principalmente os que abordam aspectos transversais, que estão presentes
na sala de aula da Educação Básica e que favoreçam o desenvolvimento de projetos interdisciplinares no Ensino Médio, além de refletir sobre as
condições atuais do Ensino Médio, seja para atuação presencial a partir das experiências dos discentes ou na organização atual no modo remoto:
acesso, permanência; infra-estrutura física e tecnológica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estudar conteúdos de Matemática do Ensino Médio, detalhando conceitos, propriedades e estratégias de ensino.
Refletir sobre o papel do Ensino Médio na Educação Básica e os impactos do ENEM como principal exame de acesso ao Ensino Superior, na
dinâmica escolar;
Analisar materiais curriculares utilizados durante o ensino remoto em escolas da Educação Básica;
Realizar e avaliar situações didáticas no ensino da Matemática que favoreçam a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do pensamento
matemático dos educandos, fazendo uso de temas sociais relevantes para a aprendizagem escolar.

METODOLOGIA

Os alunos terão uma sala virtual criada no Google Classroompara acesso aos materiais, avaliações e atividades, além do uso do Google Meet para
os encontros síncronos. Serão utilizadas as seguintes abordagens para cumprimento da disciplina:
Leitura e discussão de artigos com temáticas relacionadas ao Ensino Médio e a escola de Educação Básica
Análise de Materiais Curriculares diversos (Vídeo aulas, materiais manipuláveis, livros didáticos)
Produções colaborativas de materiais curriculares
Planejamento da regência (aulas, projetos temáticos)
Participação em reuniões de planejamento com instituições publicas de ensino de Ensino Médio.

AVALIAÇÃO

 ?Freqüência mínima exigida por lei.
 ?Participação nas atividades síncronas e assíncronas
 ?Avaliações individual e escrita.
 ?Elaboração e organização das atividades de estágio
 ?Trabalho de campo
 ?Relatos de experiências/Resenhas
 ?Relatório

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Estabelecido no diário eletrônico
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