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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

O estágio se constitui em um tipo de prática pedagógica que possibilita uma aproximação entre universidade e escola. As ações desenvolvidas
durante o estágio propiciam aprendizagem mútua, tanto os estudantes quanto os supervisores e regentes aprendem e ensinam. É durante o
período de estágio que o aluno tem a oportunidade de observar, diagnosticar, co-participar, 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 se definir propostas de trabalho e a elaborar
projetos mais consistentes pensando na formação do professor de matemática.

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

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____

Coordenador(a):

Aprovado pelo Colegiado



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Sagres Diário

PLANO DE ENSINO
segunda-feira, 9 de agosto de 2021

Página 2 de 6

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

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 que favoreçam a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do pensamento
matemático dos educandos;
 •Reconhecer os contextos e estruturas do sistema de ensino;
 •Planejar ações de ensino que resultem em aprendizagens mútuas, fazendo uso de temas sociais relevantes para a aprendizagem escolar;
 •Criar e saber gerir ambientes de aprendizagem associados ao repertório cultural e as diferentes formas de comunicação;
 •Avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem e o ensino, tomando como base o autoconhecimento e o autocuidado;
 •Engajar-se em proposta inovadoras de ensino de forma responsável e colaborativa.

OBJETIVO GERAL

 ?Proporcionar experiências pedagógicas que articulem teoria e prática/ ensino, pesquisa e extensão/ formação inicial e continuada/ universidade e
escola, de maneira reflexiva e comprometida com a democracia, a justiça social, a ética e a solidariedade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 ?Discutir sobre os desafios e possibilidades para a realização do Estágio na modalidade remota;
 ?Problematizar a articulação entre Estágio, Pibid e Residência Pedagógica;
 ?Debater sobre questões relacionadas à implementação da BNCC e reforma do ensino médio;
 ?Analisar e discutir sobre temáticas como Educação Inclusiva, EJA e Educação do Campo;
 ?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: Estudo organização e planejamento da proposta da oficina (6,0), trabalho de campo e a produção da narrativa (4,0)
AVALIAÇÃO III: Organização e apresentação da micro aula contemplando conteúdos do Ensino Médio (5,0), e análise dos materiais curriculares
(5,0)
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

  PARTE I
   10.08.2021 Apresentação  e análise da proposta de trabalho Plano de ensinosíncrono

   10.08.2021Apresentação  e análise da proposta de trabalho Plano de ensinosíncrono
  10.08.2021Apresentação e análise da proposta de trabalho QUESTIONÁRIO

 google formuláriosíncrono
 12.08.2021  Estágio/ Pibid/Residência

  Pedagógicahttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782019000100200&lng=pt&nrm=isoassíncrono
   12.08.2021 Estágio/ Pibid/Residência Pedagógicaidemassíncrono
   17.08.2021 Estágio/ Pibid/Residência Pedagógicaidemsíncrono
   17.08.2021 Estágio/ Pibid/Residência Pedagógicaidemsíncrono
   17.08.2021 Estágio/ Pibid/Residência Pedagógicaidemsíncrono
   19.08.2021 EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escolaPodcastassíncrono
   19.08.2021 EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escolaPodcastassíncrono
   24.08.2021 EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escolaArtigo: Educação Remota: entre a ilusão e a realidade - Lyn Alvessíncrono
   24.08.2021 EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escolaidemsíncrono
   24.08.2021 EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escolaidemsíncrono
   26.08.2021 EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escolahttps://www.youtube.com/watch?v=EP2LXygJ0qMassíncrono
   26.08.2021 EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escolaidemassíncrono

 31.08.2021ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS CURSOS DE LICENCIATURA NO CENÁRIO DA PANDEMIA
  COVID 19https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7641432síncrono

 31.08.2021ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS CURSOS DE LICENCIATURA NO CENÁRIO DA PANDEMIA
  COVID 19idemsíncrono

 31.08.2021ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS CURSOS DE LICENCIATURA NO CENÁRIO DA PANDEMIA
  COVID 19idemsíncrono

   02.09.2021Reforma do Ensino MédioYoutube: https://www.youtube.com/watch?v=eTowriTcNd8assíncrono
   02.09.2021Reforma do Ensino Médioidemassíncrono
   09.09.2021Reforma do Ensino Médiohttps://www.redalyc.org/jatsRepo/1171/117157485009/117157485009.pdfsíncrono
   09.09.2021Reforma do Ensino Médioidemsíncrono
   14.09.2021BNCC e formação de professoresidemsíncrono
   14.09.2021BNCC e formação de professoreshttps://www.youtube.com/watch?v=QLzFEcw07Dksíncrono
   14.09.2021BNCC e formação de professoresidemsíncrono
   16.09.2021BNCC e formação de professoreshttp://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/990/pdfassíncrono
   16.09.2021BNCC e formação de professoresidemassíncrono
   21.09.2021BNCC e formação de professoresidemsíncrono
   21.09.2021Educação Inclusiva https://revistas.uece.br/index.php/revpemo/article/view/3514/3151síncrono
   21.09.2021Educação Inclusiva idemsíncrono
   23.09.2021Discussão sobre Educação Inclusivahttps://www.youtube.com/watch?v=DpvsxSMq9GEassíncrono
   23.09.2021Discussão sobre Educação Inclusivaidemassíncrono
   28.09.2021Educação do Campohttp://revistas.unifoa.edu.br/index.php/praxis/article/view/3484síncrono
   28.09.2021Educação do Campoidemsíncrono
   28.09.2021Educação do Campoidemsíncrono
   30.09.2021Discussão sobre Educação do Campoidemassíncrono
   30.09.2021Discussão sobre Educação do Campoidemassíncrono
   05.10.2021Educação de jovens e adultosConvidado Jonsonsíncrono
   05.10.2021Educação de jovens e adultosConvidado Jonsonsíncrono
   05.10.2021Educação de jovens e adultosConvidado Jonsonsíncrono
   07.10.2021Discussão sobre EJAhttp://acervo.paulofreire.org:8080/jspui/bitstream/7891/10020/2/FPF_PTPF_01_0470.pdf
   07.10.2021Discussão sobre EJAidem

   

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

   14.10.2021Conhecimento matemático para o ensinohttp://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/388/3881841002/html/assíncrono
   14.10.2021Conhecimento matemático para o ensinoidemassíncrono
 19.10.2021Organização do segundo momento da disciplina:  definição dos conteúdos para estudo – análise de material curricular  e organização
  das oficinasEstudo e planejamento da oficinasíncrono
 19.10.2021Estudos, 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 analíticaEstudo e planejamento da
 oficinasíncrono

 19.10.2021Estudos, 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 analíticaEstudo e planejamento da

  oficinasíncrono
   21.10.2021idemEstudo e planejamento da oficinaassíncrono
   21.10.2021idemEstudo e planejamento da oficinaassíncrono
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   21.10.2021idemEstudo e planejamento da oficinaassíncrono
   26.10.2021idemEstudo e planejamento da oficinasíncrono
   26.10.2021idemEstudo e planejamento da oficinasíncrono
    26.10.2021idemEstudo e planejamento da oficinasíncrono
   28.10.2021idemEstudo e planejamento da oficinaassíncrono
   28.10.2021idemEstudo e planejamento da oficinaassíncrono

AVALIAÇÃO II: Estudo organização e planejamento da proposta da oficina (6,0), trabalho de campo e a produção da narrativa (4,0)
PARTE III

   04.11.2021Orientações para a produção da narrativaProdução escritaAssíncrona
   04.11.2021Orientações para a produção da narrativaProdução escritaAssíncrona
   09.11.2021Orientações para a produção da narrativaProdução escritasíncrono
   09.11.2021Orientações para a produção da narrativaProdução escritasíncrono
   09.11.2021Orientações para a produção da narrativaProdução escritasíncrono
   11.11.2021Materiais curricularesAnálise e discussãoAssíncrona
   11.11.2021Materiais curricularesAnálise e discussãoAssíncrona
   16.11.2021Materiais curricularesAnálise e discussãosíncrono
   16.11.2021Materiais curricularesAnálise e discussãosíncrono
   16.11.2021Materiais curricularesAnálise e discussãosíncrono
   18.11.2021Materiais curricularesAnálise de vídeos aulasAssíncrona
   18.11.2021Materiais curricularesAnálise de vídeos aulasAssíncrona
   23.11.2021Materiais curricularesAnálise de vídeos aulassíncrono
   23.11.2021Materiais curricularesAnálise de vídeos aulassíncrono
   23.11.2021Materiais curricularesAnálise de vídeos aulassíncrono
   25.11.2021Avaliação da aprendizagemConstrução da rubricaAssíncrona
   25.11.2021Avaliação da aprendizagemConstrução da rubricaAssíncrona
   30.11.2021Avaliação da aprendizagem Construção da rubricasíncrono
   30.11.2021Avaliação da aprendizagem Construção da rubricasíncrono
   30.11.2021Avaliação da aprendizagem Construção da rubricasíncrono
   02.12.2021Apresentação das narrativas e finalização da disciplinaTrabalho finalassíncrona
   02.12.2021Apresentação das narrativas e finalização da disciplinaTrabalho finalassíncrona

AVALIAÇÃO III: Organização e apresentação da micro aula contemplando conteúdos do Ensino Médio (5,0), e análise dos materiais curriculares
(5,0)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*

GATTI, Bernardete Angelina; BARRETTO, Elba Siqueira de Sá; ANDRE, Marli Eliza Dalmazo Afonso de; ALMEIDA, Patrícia Cristina Albieri de.
Professores do Brasil: novos cenários de formação. [S.l: s.n.], 2019.
PIMENTA, Selma G.; LIMA, Mª Socorro L.. Estágio e Docência. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2010.
PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria do Socorro Lucena. Estágios supervisionados e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência:
duas faces da mesma moeda?. Rev. Bras. Educ. Rio de Janeiro,  v. 24,  e240001, p. 1-20,   2019.   Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782019000100200&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 07 de agosto de 2020.
PONTE, J. P. Gestão curricular em Matemática. In GTI (Ed.), O professor e o desenvolvimento curricular. Lisboa: APM, p. 11-34, 2005.
RABELO; Leandro de Oliveira; ABIB, Maria Lucia Vital dos Santos; AZEVEDO, Maria Nizete de Azevedo. Estágio com Pesquisa na Formação Inicial
de Professores: transformação dos sentidos sobre a atividade docente. Ciência & Educação, Bauru, v. 27, e21001, 2021.
RINCÓN , Jenny Patricia Acevedo; FIORENTINI, Dario. Práticas na formação dos licenciados em matemáticas: a experiência de una prática
interdisciplinar. Rev. Fac. Cienc. Tecnol.  n.40 Bogotá July/Dec. 2016.
TEIXEIRA, Bruno Rodrigo; CYRINO, Márcia. Cyrino. de Costa. Trindade. O Estágio de Regência como Contexto para o Desenvolvimento da
Identidade Profissional Docente de Futuros Professores de Matemática. ALEXANDRIA, Santa Catarina: UFSC, v.8, n.3, p.131-149, nov. 2015.
SILVA, Karen Cristina Jensen Ruppel da; BOUTIN, Aldimara Catarina  Novo ensino médio e educação integral: contextos, conceitos e polêmicas
sobre a reforma. Educação,  Santa Maria,  v. 43,  n. 3, p. 521-534,  jul./set. , 2018.

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____

Coordenador(a):

Aprovado pelo Colegiado



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Sagres Diário

PLANO DE ENSINO
segunda-feira, 9 de agosto de 2021

Página 6 de 6

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AGUIAR, Márcia Angela da S.; DOURADO, Luiz Fernandes (org.) A BNCC na contramão do PNE 2014-2024: avaliação e perspectivas. [Livro
Eletrônico]. – Recife: ANPAE, 2018.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível
superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Resolução CNE/CP n. 01/2002. Diário Oficial da União, Brasília. Seção 1, p. 31, 09 abr. de
2002a.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena de
formação de professores da Educação Básica em nível superior. Resolução CNE/CP n. 02/2002. Diário Oficial da União, Brasília. Seção 1, p. 9, 04
mar. de 2002b.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Matemática.
Resolução CNE/CES 3/2003, de 18 de fevereiro de 2003. Diário Oficial da União, Brasília, Seção 1, p. 13, 25 de fev. de 2003.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de
licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Resolução CNE/CP
n. 02/2015. Diário Oficial União, Brasília, seção 1, n. 124, p. 8-12, 02 de julho de 2015.
BRASIL. Resolução CNE/CP n. 02/2019, de 20 de dezembro de 2019. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de
Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação.
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 dez. 2019.
GADOTTI, Moacir & ROMÃO, José Eustáquio. (org.) Educação de jovens e adultos: teoria, prática e proposta. 4 ed. São Paulo: Cortez: Instituto
Paulo Freire, 2001.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 24 ed.  São Paulo: Paz e Terra, 2000.
FREITAS, Luiz Carlos de. Avaliação Educacional: caminhando pela contramão. 6ª .ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
DI PIERRO, Maria Clara.  A Educação de jovens e adultos no plano nacional de educação: avaliação, desafios e perspectivas. Educ. Soc.,
Campinas, v. 31, n. 112, p. 939-959, jul.-set. 2010.
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.
SEVERNINI, Edson Roberto; ORELLANO, Verônica Inês Fernandez. O Efeito do Ensino Profissionalizante sobre a Probabilidade de Inserção no
Mercado de Trabalho e sobre a Renda no Período Pré-PLANFOR. EconomiA, Brasília(DF), v.11, n.1, p.155–174, jan/abr 2010.
SANTANA, Flávia Cristina de Macêdo; BARBOSA, Jonei Cerqueira. As relações Pedagógicas em um trabalho colaborativo envolvendo Professores de
matemática: do conflito à gestão. IN: CYRINO, Márcia Cyrino de Costa Trindade. Temáticas Emergentes de Pesquisas sobre a Formação de
Professores que Ensinam Matemática: Desafios e Perspectivas. Brasília, DF: SBEM, 2018. (Coleção SBEM; 10).
SILVA, Ulisses Dias da; OLIVEIRA, Ana Teresa de Carvalho Correa de.  Influências do Estágio Supervisionado para Professores de Matemática em
Início de Carreira – buscando compreender escolhas e características das escolas-campo. Revista Baiana de Educação Matemática, v. 02, n. 01, p.
01-25, e202101, p. 1-25, jan./dez., 2021
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