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Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS APLICADOS AO
ENSINO DA MATEMÁTICA

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA MATEMÁTICA PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS APLICADOS AO
ENSINO DA MATEMÁTICA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

O estágio enquanto prática pedagógica possibilita a aproximação entre universidade e escola. As ações desenvolvidas durante o estágio propiciam
aprendizagem mútua, tanto os estudantes quanto os supervisores e os docentes que acolhem os estagiários aprendem e ensinam. É durante o
período de estágio que o aluno tem a oportunidade de observar, diagnosticar, coparticipar, executar, refletir e avaliar o trabalho pedagógico. A
reflexão sobre essas etapas podem dar aos sujeitos envolvidos insights de outras estratégias que gerem pesquisas no campo da formação inicial
de professores de matemática, no intuito de proporcionar informações sistematizadas que ajudem a definir propostas de trabalho e a elaborar
projetos mais consistentes pensando na formação do professor de matemática. O Estágio, entendido como campo de conhecimento nos cursos de
formação de professores, possibilita que sejam trabalhados diversos aspectos que são indispensáveis à construção de saberes e posturas que são
específicas para o exercício da atividade de magistério.  Ser professor não implica o desenvolvimento da atividade de lecionar os conhecimentos
científicos de sua disciplina, e sim num envolvimento com todo o contexto no qual está inserida a sua sala de aula. Conhecer a escola, os aspectos
sociais, políticos e culturais dos seus alunos e da comunidade são importantes para que o professor reflita sobre sua prática e para que possa
estabelecer estratégias de solução de problemas que estão não apenas dentro da sala de aula.

EMENTA*

Estudos, reflexões e discussões referentes à organização do espaço e tempos escolares, da organização da escola de ensino fundamental
(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 fundamental. Análise crítica de livros didáticos. Avaliação do ensino aprendizagem em
Matemática.

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
MATEMÁTICA II

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
MATEMÁTICA III

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA MATEMÁTICA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
MATEMÁTICA II

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA MATEMÁTICA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
MATEMÁTICA III

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____

Coordenador(a):
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PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

1.Natureza do Estágio Supervisionado e Fundamentos Legais do Estágio;
2. O Estágio e docência
3 Estágio Curricular e sua contribuição para a Formação da Identidade Docente;
4. Estágio, Pibid e Residência Pedagógica;
5. O estágio na modalidade remota;
6. Gestão escolar e as diferentes modalidades de ensino;
7. O projeto político pedagógico da escola (PPP);
8. Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os desafios para a articulação entre universidade e escola;
9. Organização dos espaços e tempos escolares;
10. Planejamento de ensino e aprendizagem de Matemática para o Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano (Planejamentos e Planos de Aula);
11. Análise crítica das Matrizes de Referência do SAEB;
12 Gestão Curricular em Matemática (Tipos de Tarefas)
13 .Vivências com implementação de tarefas matemáticas em sala de aula com propostas inovadoras frente aos eixos da BNCC e das Tendências
em Educação Matemática.
14  O conhecimento da matemática para o ensino e a relação com a Educação Básica;
15  Análise crítica de livros didáticos e a relação com o conhecimento matemático para o ensino.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Compreensão da importância do Estágio Curricular Supervisionado  para a formação inicial  docente;
Planejar  propostas atuais de ensino de Matemática para os anos finais do Ensino Fundamental;
Elaborar 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;
Desenvolver uma postura crítica-reflexiva diante do planejamento de ensino de Matemática e das políticas públicas relacionadas ao livro didático
(PNLD) e outros materiais disponibilizados para a Educação Básica;
Elaborar tarefas ou questões frente às políticas públicas de avaliação externa (PROVA BRASIL e seus DESCRITORES);
Discutir e apresentar temas relevantes para o desenvolvimento de projetos pedagógicos interdisciplinares no Ensino Fundamental;
Elaborar estratégias pessoais para solucionar problemas, desenvolvendo atitudes de exploração sistemática e flexibilidade do pensamento;

OBJETIVO GERAL

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Refletir e discutir concepções de ensino de matemática, a partir dos estudos e discussões de textos selecionados.
Discutir e Analisar a função do Projeto Político Pedagógico (PPP)
Elaborar, executar e avaliar um plano de ensino, identificando os aspectos que integram a totalidade do ensino: objetivos, conteúdos,
metodologias, recursos e avaliação, sua organização (planejamento) e a relação pedagógica professor-aluno.
Analisar as relações e as interações que se estabelecem no cotidiano escolar destacando as referentes ao processo de ensino e aprendizagem da
Matemática.
Experimentar e analisar situações docentes por meio de vivências de sala de aula e simulações
Elaborar propostas pedagógicas inovadoras frente ao BNCC e avaliações Externas (PROVA BRASIL e seus DESCRITORES);
Analisar materiais curriculares destinados ao ensino de matemática nas séries finais do Ensino Fundamental.
Contribuir para a realização de projetos coletivos interdisciplinares na escola da Educação Básica;
Planejar atividades em parceria entre universidade e escola;
Desenvolver sequências de ensino que favoreçam a criatividade, autonomia e a flexibilidade do pensamento matemático dos educandos;
Refletir sobre as ações desenvolvidas na escola campo de estágio;
Elaborar um produto que possa ser socializado entre os pares.

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____

Coordenador(a):

Aprovado pelo Colegiado



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Sagres Diário

PLANO DE ENSINO
domingo, 8 de agosto de 2021

Página 3 de 9

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 acordadas 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 contemplando ações:
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 fundamental;
Produção de narrativas tematizando experiências pedagógicas vivenciadas na escola campo.

AVALIAÇÃO

A avaliação considerará os aspectos formativo, processual e contínuo envolvidos e compartilhados em sala de aula e no ambiente escolar,
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 a Educação Matemática;
 AVALIAÇÃO II:
Análise dos materiais curriculares disponíveis pelo estado (produção escrita), Realização do trabalho de campo – estudo, organização e
planejamento da oficina na escola campo (10,0)
AVALIAÇÃO III:
Implementação da oficina,  produção da narrativa e autoavaliação (10,0).
A atividade de campo será realizada remotamente, atendendo as demandas da escola campo.

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____

Coordenador(a):
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

10.08.2021
Apresentação  e análise da proposta de trabalho
Plano de ensino
síncrono
10.08.2021
Apresentação  e análise da proposta de trabalho
Plano de ensino
síncrono
10.08.2021
Apresentação e análise da proposta de trabalho
QUESTIONÁRIO
google formulário
síncrono
12.08.2021
Natureza do Estágio Supervisionado e Fundamentos Legais do Estágio;
Live SBEM
assíncrono
12.08.2021
Natureza do Estágio Supervisionado e Fundamentos Legais do Estágio;
Live SBEM
assíncrono
17.08.2021
 O Estágio e docência
Artigo Selma Garrido e Maria do Socorro
síncrono
17.08.2021
 O Estágio e docência
Artigo Selma Garrido e Maria do Socorro
síncrono
17.08.2021
 O Estágio e docência
Artigo Selma Garrido e Maria do Socorro
síncrono
19.08.2021
EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escola
POdcast
assíncrono
19.08.2021
EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escola
Podcast
assíncrono
24.08.2021
O estágio na modalidade remota:
https://periodicos.set.edu.br/educacao/article/view/9251
síncrono
24.08.2021
O estágio na modalidade remota:
idem
síncrono
24.08.2021
O estágio na modalidade remota:
idem
síncrono
26.08.2021
. Estágio, Pibid e Residência Pedagógica;
https://www.youtube.com/watch?v=W7R0l5CV5vg&t=49s
assíncrono
26.08.2021
. Estágio, Pibid e Residência Pedagógica;
idem
assíncrono
31.08.2021
. Estágio, Pibid e Residência Pedagógica;
http://38reuniao.anped.org.br/sites/default/files/resources/programacao/sessoes_38anped_2017_3_politicas_educacionais_em_disputa_ima_garrido_socorro.pdf
síncrono

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____

Coordenador(a):
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síncrono
31.08.2021
. Estágio, Pibid e Residência Pedagógica;
idem
síncrono
31.08.2021
. Estágio, Pibid e Residência Pedagógica;
idem
síncrono
02.09.2021
Gestão escolar
https://revistas.anec.org.br/index.php/revistaeducacao/article/view/272/178
assíncrono
02.09.2021
Gestão escolar
idem
assíncrono
09.09.2021
Gestão escolar
idem
síncrono
09.09.2021
Gestão escolar
idem
síncrono
14.09.2021
Gestão escolar
idem
síncrono
14.09.2021
BNCC e formação de professores
http://www.seer.ufu.br/index.php/emrevista/article/view/54062
síncrono
14.09.2021
BNCC e formação de professores
idem
síncrono
16.09.2021
BNCC e formação de professores
idem
assíncrono
16.09.2021
BNCC e formação de professores
idem
assíncrono
21.09.2021
BNCC e formação de professores
idem
síncrono
21.09.2021
Projeto Político Pedagógico
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6078551
síncrono
21.09.2021
Projeto Político Pedagógico
idem
síncrono
23.09.2021
Projeto Político Pedagógico
idem
assíncrono
23.09.2021
Projeto Político Pedagógico
idem
assíncrono
28.09.2021
Trilhas de aprendizagem do estádo
análise

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____
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análise
síncrono
28.09.2021
Trilhas de aprendizagem do estádo
análise
síncrono
28.09.2021
Trilhas de aprendizagem do estádo
análise
síncrono
30.09.2021
Planejamento de ensino e aprendizagem de Matemática para o Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano (Planejamentos e Planos de Aula)
http://miltonborba.org/CD/Interdisciplinaridade/Encontro_Gaucho_Ed_Matem/cientificos/CC36.pdf
assíncrono
30.09.2021
Planejamento de ensino e aprendizagem de Matemática para o Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano (Planejamentos e Planos de Aula)
idem
assíncrono
05.10.2021
Planejamento de ensino e aprendizagem de Matemática para o Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano (Planejamentos e Planos de Aula)
idem
síncrono
05.10.2021
Planejamento de ensino e aprendizagem de Matemática para o Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano (Planejamentos e Planos de Aula)
https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/37951/28979
síncrono
05.10.2021
Planejamento de ensino e aprendizagem de Matemática para o Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano (Planejamentos e Planos de Aula)
idem
síncrono
07.10.2021
Análise crítica das Matrizes de Referência do SAEB
análise
assíncrono
07.10.2021
Análise crítica das Matrizes de Referência do SAEB
análise
assíncrono

AVALIAÇÃO I: participação(4,0) e seminários (6,0)  sobre temáticas elencadas;

PARTE II
14.10.2021
Gestão Curricular em Matemática (Tipos de Tarefas)
https://repositorio.ul.pt/handle/10451/3008
assíncrono
14.10.2021
Gestão Curricular em Matemática (Tipos de Tarefas)
idem
assíncrono
19.10.2021
Gestão Curricular em Matemática (Tipos de Tarefas)
idem
síncrono
19.10.2021
Gestão Curricular em Matemática (Tipos de Tarefas)
idem
síncrono
19.10.2021
Gestão Curricular em Matemática (Tipos de Tarefas)
idem

 síncrono

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____
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 síncrono
21.10.2021
organização das oficinas/micro aulas, elaboração de tarefas matemática com propostas inovadoras frente aos eixos da BNCC e das Tendências em
Educação Matemática.
estudo e planejamento
assíncrono
21.10.2021
organização das oficinas/micro aulas, elaboração de tarefas matemática com propostas inovadoras frente aos eixos da BNCC e das Tendências em
Educação Matemática.
estudo e planejamento
assíncrono
26.10.2021
organização das oficinas/micro aulas, elaboração de tarefas matemática com propostas inovadoras frente aos eixos da BNCC e das Tendências em
Educação Matemática.
estudo e planejamento
síncrono
26.10.2021
organização das oficinas/micro aulas, elaboração de tarefas matemática com propostas inovadoras frente aos eixos da BNCC e das Tendências em
Educação Matemática.
estudo e planejamento
síncrono
26.10.2021
organização das oficinas/micro aulas, elaboração de tarefas matemática com propostas inovadoras frente aos eixos da BNCC e das Tendências em
Educação Matemática.
estudo e planejamento

 síncrono
28.10.2021
O conhecimento da matemática para o ensino e a relação com a Educação Básica;
http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/388/3881841002/html/
assíncrono
28.10.2021
 O conhecimento da matemática para o ensino e a relação com a Educação Básica;
idem
assíncrono
 AVALIAÇÃO II: análise dos materiais curriculares disponíveis pelo estado (produção escrita), Realização do trabalho de campo – estudo,
organização e planejamento da oficina na escola campo (10,0)

PARTE III
04.11.2021
Números e álgebra
micro aula
assíncrona
04.11.2021
Números e álgebra
micro aula
assíncrona
09.11.2021
Números e álgebra
micro aula
síncrono
09.11.2021
Números e álgebra
micro aula
síncrono
09.11.2021
Números e álgebra
micro aula
síncrono
11.11.2021
Estatística e probabilidade
micro aula
assíncrona
11.11.2021
Estatística e probabilidade
micro aula
assíncrona
16.11.2021

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____
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16.11.2021
Estatística e probabilidade
micro aula
síncrono
16.11.2021
Estatística e probabilidade
micro aula
síncrono
16.11.2021
Estatística e probabilidade
micro aula
síncrono
18.11.2021
Geometria e medidas
micro aula
assíncrona
18.11.2021
Geometria e medidas
micro aula
assíncrona
23.11.2021
Geometria e medidas
micro aula
síncrono
23.11.2021
Geometria e medidas
micro aula
síncrono
23.11.2021
Geometria e medidas
micro aula
síncrono
25.11.2021
Análise de materiais curriculares disponíveis pelo estado durante o ensino remoto
análise e registro escrito
assíncrona
25.11.2021
Análise de materiais curriculares disponíveis pelo estado durante o ensino remoto
análise e registro escrito
assíncrona
30.11.2021
Análise de materiais curriculares disponíveis pelo estado durante o ensino remoto
análise e registro escrito
síncrono
30.11.2021
Análise de materiais curriculares disponíveis pelo estado durante o ensino remoto
análise e registro escrito
síncrono
30.11.2021
Análise de materiais curriculares disponíveis pelo estado durante o ensino remoto
análise e registro escrito
síncrono
02.12.2021
Auto avaliação
Auto avaliação
assíncrona
02.12.2021
Auto avaliação
Auto avaliação
assíncrona
AVALIAÇÃO III: Implementação da oficina,  produção da narrativa e autoavaliação (10,0).

Data ____/____/_____
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Data: ____/____/_____
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