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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

O componente curricular Instrumentalização para o Ensino de Matemática I, oferecido no primeiro semestre, faz parte do projeto pedagógico,
alocado não somente no eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade, mas também no eixo articulador que envolve as dimensões
teóricas e práticas, tratando especificamente das relações entre a linguagem matemática e a linguagem natural.

EMENTA*

Articulação da teoria e da prática em torno do tema língua materna e linguagem matemática numa postura reflexiva buscando construir uma
atitude crítica do professor em formação, por meio da análise de atividades desenvolvidas para a Educação Básica. Uso de tendências
metodológicas em Educação Matemática. Análise e produção de material didático para o ensino e a aprendizagem da linguagem matemática na
Educação Básica.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

Tema 1: Linguagem matemática na Base Nacional Comum Curricular para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio
Tema 2:  Matemática, conhecimento científico, algumas peculiaridades
Tema 3:  Matemática e concepções sobre a natureza da matemática
Tema 4: Transformação da linguagem natural para a linguagem matemática e vice-versa
Tema 5: Linguagem Matemática no ambiente escolar

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Propõem-se que sejam desenvolvidas as seguintes habilidades e competências: 1) ler, interpretar e transcrever textos em linguagem natural para
a linguagem matemática; 2) construir atividades levando em consideração a linguagem natural e a linguagem matemática que contribuam para o
aluno da escola básica uma aprendizagem significativa do conhecimento matemático; 3) Capacidade de identificar, formular e resolver problemas
na sua área de aplicação, utilizando rigor lógico-científico na análise da situação-problema; 4) Analisar criticamente propostas curriculares de
Matemática para a educação básica.

OBJETIVO GERAL

A disciplina tem como objetivo buscar a diferenciação entre linguagem matemática e linguagem natural.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar como se dá a apreensão da linguagem matemática no ambiente escolar e que relações são estabelecidas entre aquela e a linguagem
matemática;
- Justificar o uso da linguagem natural como um instrumento que nutre a construção da linguagem matemática;
-  Inferir em relação às recomendações sobre a apreensão da linguagem matemática na Base Nacional Comum Curricular para os anos finais do
ensino fundamental e para o ensino médio;
-  Interpretar o processo de argumentação;
- Perceber, utilizar e transpor um problema em linguagem natural na linguagem matemática;
- Dominar a linguagem matemática;
- Produzir um material didático.

METODOLOGIA

As aulas ocorrerão de forma a proporcionar uma visão crítica acerca da linguagem matemática X linguagem natural para o ensino e a
aprendizagem da matemática. Sendo assim, desenvolveremos ações, apresentadas e disponibilizadas no plano de ensino antes da realização de
cada aula, visando a obtenção dos objetivos do curso. Para tanto, utilizaremos técnicas tais como: aulas expositivas participativas; discussões de
textos, fóruns de discussões, chats, vídeos, podcasts, situações problemas e atividades práticas e produção de material didático.

AVALIAÇÃO

Serão realizados os seguintes instrumentos de avaliação, distribuídos da seguinte forma:
Avaliação (1) – fóruns de discussões (6,0) + atividades práticas (4,0).
Avaliação (2) – Prova escrita (5,0) + atividade sobre logicismo, intuicionismo e formalismo (3,0) +  situações envolvendo resolução de problemas
e/ou exercícios (2,0).
Avaliação (3) – Produção de um material didático: roteiro de um plano de ensino, escrita da história, ilustrações e apresentação em vídeo (10,0).
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Sessão 01 – 16/02
Encontro síncrono
Plataforma: Google Meet
Vídeo introdutório: “(00) Novo Telecurso - E. Fundamental - Matemática -linguagem matemática”
Apresentação e discussão do plano de curso e do cronograma da disciplina.
Atividades assíncronas
Tema 1: Linguagem matemática na Base Nacional Comum Curricular para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio.
Leitura vertical da BNCC: ensino fundamental. Pontos a serem contemplados e postados no fórum de discussões, cada um com no máximo 04
linhas:
1) O que é a BNCC e para que serve?
2) Em cada um dos tópicos: 4.2; 4.2.1; 4.2.1.2- respectivamente: A área de matemática; matemática; matemática no ensino fundamental – anos
finais, destacar 01 trecho que faça relação da linguagem natural com a linguagem matemática
Observação: Cada aluno só poderá inserir o conteúdo uma única vez e ele dever ser diferente daquele que já foi postado.
Sessão 02 – 23/02
Encontro síncrono
Plataforma: Google Meet
Tema 1: Linguagem matemática na Base Nacional Comum Curricular para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio.
Discussão sobre os pontos destacados e postados da leitura vertical da BNCC
Atividades assíncronas
Tema 1: Linguagem matemática na Base Nacional Comum Curricular para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio.
Leitura vertical da BNCC: ensino médio. Pontos a serem contemplados e postados no fórum de discussões, cada um com no máximo 04 linhas:
- Em cada um dos tópicos: 5.2; 5.2.1; respectivamente: A área de matemática e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias no ensino
médio: competências específicas e habilidades; matemática no ensino fundamental – ensino médio, destacar 01 trecho que faça relação da
linguagem natural com a linguagem matemática
Observação: Cada aluno só poderá postar uma única vez com conteúdo diferente daquele já postado.

Sessão 03 – 02/03
Encontro síncrono
Plataforma: Google Meet
Tema 2:  Matemática, conhecimento científico, algumas peculiaridades
Discussão sobre os pontos destacados e postados da leitura vertical da BNCC: ensino médio
Discussão do texto: (1) MOTTA. Carlos Eduardo Mathias. O que é matemática_ o que é matemático
Atividades assíncronas
Assistir ao vídeo: (1) Por que precisamos de matemáticas humanistas_ - com Carlos Mathias.
Fórum de discussões: Há diferença entre matemático e professor de matemática? Explique em no máximo 04 linhas
Sessão 04 – 09/03
Encontro síncrono
Plataforma: Google Meet
Tema 2:  Matemática, conhecimento científico, algumas peculiaridades
Comentários sobre as postagens no fórum de discussões e sobre o vídeo (1) a partir do texto (1) MOTTA. Carlos Eduardo Mathias. O que é
matemática_ o que é matemático
Discussão do texto: (2) MOTA_ Marcos C.CARVALHO_Marcos P. Os diferentes tipos de demonstrações_uma reflexão para os cursos de licenciatura
em matemática
Atividades assíncronas
Ouvir ao podcast: (2) Episodio_4_ o que é uma demonstração matemática_Carlos Mathias_
Fórum de discussões: Para que serve a demonstração em matemática? Responda em no máximo 04 linhas

Sessão 05 – 16/03
Encontro síncrono
Plataforma: Google Meet
Tema 2:  Matemática, conhecimento científico, algumas peculiaridades
Comentários sobre o podcast (2) e das postagens no fórum de discussões
Continuação da discussão do texto: (2) MOTA_ Marcos C.CARVALHO_Marcos P. Os diferentes tipos de demonstrações_uma reflexão para os
cursos de licenciatura em matemática

Atividades assíncronas
Atividades práticas
Sessão 06 – 23/03
Encontro síncrono
Plataforma: Google Meet
Discussão sobre as soluções apresentadas nas atividades práticas
Sessão 07 – 30/03
Encontro síncrono
Plataforma: Google Meet
Tema 2:  Matemática, conhecimento científico, algumas peculiaridades
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Tema 2:  Matemática, conhecimento científico, algumas peculiaridades
(3) CUNHA_Sueli. SILVA_Jaime. Sobre a gramática da linguagem matemática
Atividades assíncronas
Assistir ao vídeo: (3)Matemática e Língua Materna_00 a 45:45_56:49 a 1:02:48 - com Nilson José Machado e Carlos Mathias
 

Sessão 08– 06/04
Encontro síncrono
Plataforma: Google Meet
Tema 2:  Matemática, conhecimento científico, algumas peculiaridades
Comentários sobre o vídeo (3)
Continuação da discussão do texto: (3) CUNHA_Sueli. SILVA_Jaime. Sobre a gramática da linguagem matemática
Atividades assíncronas
Atividades práticas
Sessão 09– 13/04
Encontro síncrono
Plataforma: Google Meet
Discussão sobre as soluções apresentadas nas atividades práticas
Atividades assíncronas
Fórum de discussões: Em que consiste a linguagem matemática? Para que serve. Responda em no máximo 04 linhas

Sessão 10 – 20/04
Encontro síncrono
Plataforma: Google Meet
Prova escrita
 

Assuntos da avaliação: todos os textos trabalhados até a data da realização da prova.
Atividades assíncronas
Fórum de discussões: Agora, depois dessas discussões, o que é a matemática para você? Responda em no máximo 04 linhas

Sessão 11 – 27/04
Encontro síncrono
Plataforma: Google Meet
Tema 3:  Matemática e concepções sobre a natureza da matemática
Discussão do texto: (4) LOUREIRO_Daniel. KLÜBER_Tiago. As escolas do formalismo, logicismo e intuicionismo_um olhar para o ensino de
matemática
Atividades assíncronas
Atividade: Em quarteto, identificar heranças do logicismo, intuicionismo e formalismo na BNCC- matemática: ensinos fundamental e médio.

Sessão 12 – 04/05
Encontro síncrono
Plataforma: Google Meet
Discussão sobre o desenvolvimento da atividade: identificar/relatar heranças do logicismo, intuicionismo e formalismo na BNCC- matemática:
ensinos fundamental e médio.
Atividades assíncronas
Finalização e envio da atividade: Em quarteto, identificar/relatar heranças do logicismo, intuicionismo e formalismo na BNCC- matemática: ensinos
fundamental e médio.

Sessão 13 – 11/05
Encontro síncrono
Plataforma: Google Meet
Tema 4: Transformação da linguagem natural para a linguagem matemática e vice-versa
Discussão do texto: (5) SILVA, Lenir Morgado da Silva; BAROLLI, Elisabeth. Registros de representação semiótica na resolução de problemas
Atividades assíncronas
Situações envolvendo registros de representação semiótica na resolução de problemas e/ou exercícios desenvolvidas pelo quarteto de alunos da
atividade sobre logicismo, intuicionismo e formalismo

Sessão 14 – 18/05
Encontro síncrono
Plataforma: Google Meet
Tema 5: Linguagem Matemática no ambiente escolar
Orientações para a elaboração de uma atividade didática contemplando o uso da literatura no ensino de um conteúdo matemático.
Atividades assíncronas
Em quarteto formado para as atividades anteriores, produzir uma história envolvendo um conteúdo matemático. Essa produção deve contemplar:
roteiro de um plano de ensino, escrita da história, ilustrações e apresentação em vídeo.
Sessão 15– 25/05
Encontro síncrono
Plataforma: Google Meet
Discussão sobre o desenvolvimento da produção de uma história envolvendo conteúdo matemático.
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Discussão sobre o desenvolvimento da produção de uma história envolvendo conteúdo matemático.
Relato dessa experiência com dois alunos do semestre 2019.2.
Atividades assíncronas
Em quarteto formado para as atividades anteriores finalização da produção de uma história envolvendo um conteúdo matemático. Essa produção
deve contemplar: roteiro de um plano de ensino, escrita da história, ilustrações e apresentação em vídeo.
Data de envio dessa atividade: 08/06/2021
Prova final
Sugestão de data: 29/06/2021
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