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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 estágio enquanto  prática pedagógica  possibilita a aproximação entre universidade e escola. As ações desenvolvidas durante o estágio
propiciam aprendizagem mútua, tanto aos estudantes, supervisores e regentes que também 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 definir propostas de trabalho e a elaborar projetos mais
consistentes pensando na formação do professor de matemática.

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.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

O estágio, PIBID e Residência Pedagógica;
EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escola
Função e Reforma do ensino médio e a militarização das escolas;
Itinerários formativos da BNCC do Ensino Médio
Conhecimento matemático para o ensino;
Estudo do conceito como referência metodológica para investigar a Matemática para o ensino e no ensino
Materiais curriculares para o ensino médio: análise e construção
 O ENEM: estudo e análise de questões
Planejamento de ensino e aprendizagem de Matemática para o Ensino Médio;
Políticas de avaliação em larga escala e o ensino de matemática: implicações para a construção de um currículo nacional para a educação básica.
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HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Construção de conhecimento da Matemática para o ensino básico em diferentes modalidades;
Reconhecer os contextos e estruturas do sistema de ensino vigentes no País;
Planejar e compartilhar  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 propostas inovadoras de ensino.

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 e colaboração entre universidade e escola;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Discutir e apresentar temas relevantes, principalmente os que abordam aspectos transversais, e que estão presentes na sala de aula da Educação
Básica e  que favoreçam o desenvolvimento de projetos interdisciplinares no Ensino Médio;
Discutir 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.
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

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:
Leitura, reflexão e discussão de textos;
Análise e discussão sobre de material curricular;
Trabalhos individuais/dupla ou grupo;
Metodologias Ativas ;Sala de aula invertida;
Micro aulas e experimentações da prática docente;
Roteiros e questionários estruturados;
Planejamento e organização do projeto de micro aula para o ensino médio;
Produção de narrativas tematizando experiências pedagógicas.

AVALIAÇÃO

A avaliação contemplará 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:
Organização do Trabalho Pedagógico contemplando planejamento/construção/implantação de materiais curriculares e regência;
Avaliação II:
Seminários, sínteses e participação nos debates;
Produção e desenvolvimento de atividades
Avaliação III:
Registro das avaliações, acompanhamentos e documentação das atividades desenvolvidas (relato de experiência/relatório/artigo)
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

PARTE I
O ESTÁGIO EM TEMPOS DE PANDEMIA E A ABORDAGEM DADA AOS CONTEÚDOS (LIVES E TEXTOS PARA DEBATE)
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
google formulário
síncrono
12.08.2021
 Estágio/ Pibid/Residência Pedagógica
Live Programa Carloman Borges/ SBEM
assíncrono
12.08.2021
Estágio/ Pibid/Residência Pedagógica
Live Programa Carloman Borges/ SBEM
https://www.youtube.com/
watch?v=pczanNSpyM0
assíncrono
17.08.2021
Estágio/ Pibid/Residência Pedagógica
Artigo de Selma Pimenta
https://www.scielo.br/pdf/rbedu
/v24/1809-449X-rbedu-24-e240001.pdf
síncrono
17.08.2021
Estágio/ Pibid/Residência Pedagógica
Artigo de Flávia Santana
https://www.scielo.br/pdf/rbedu
/v25/1809-449X-rbedu-25-e250065.pdf
síncrono
19.08.2021
EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escola
Artigo de Edméa Sant
assíncrono
19.08.2021
EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escola
Artigo de Edméa Sant
assíncrono
24.08.2021
EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escola
LIVE Nelson Preto
síncrono
24.08.2021
EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escola
Artigo Lyn Alves – Ensino Remoto
síncrono
26.08.2021
Ensino remoto emergencial e o estágio supervisionado nos cursos de licenciatura no cenário da Pandemia COVID 19
https://seer.ufs.br/index.php
/revtee/article/view/14290
assíncrono
26.08.2021
Ensino remoto emergencial e o estágio supervisionado nos cursos de licenciatura no cenário da Pandemia COVID 19
https://seer.ufs.br/index.php
/revtee/article/view/14290
assíncrono
31.08.2021
Ensino remoto emergencial e o estágio supervisionado nos cursos de licenciatura no cenário da Pandemia COVID 19
debate
síncrono
PARTE I
O ESTÁGIO EM TEMPOS DE PANDEMIA E A ABORDAGEM DADA AOS CONTEÚDOS (LIVES E TEXTOS PARA DEBATE)
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O ESTÁGIO EM TEMPOS DE PANDEMIA E A ABORDAGEM DADA AOS CONTEÚDOS (LIVES E TEXTOS PARA DEBATE)
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
google formulário
síncrono
12.08.2021
 Estágio/ Pibid/Residência Pedagógica
Live Programa Carloman Borges/ SBEM
assíncrono
12.08.2021
Estágio/ Pibid/Residência Pedagógica
Live Programa Carloman Borges/ SBEM
https://www.youtube.com/
watch?v=pczanNSpyM0
assíncrono
17.08.2021
Estágio/ Pibid/Residência Pedagógica
Artigo de Selma Pimenta
https://www.scielo.br/pdf/rbedu
/v24/1809-449X-rbedu-24-e240001.pdf
síncrono
17.08.2021
Estágio/ Pibid/Residência Pedagógica
Artigo de Flávia Santana
https://www.scielo.br/pdf/rbedu
/v25/1809-449X-rbedu-25-e250065.pdf
síncrono
19.08.2021
EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escola
Artigo de Edméa Sant
assíncrono
19.08.2021
EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escola
Artigo de Edméa Sant
assíncrono
24.08.2021
EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escola
LIVE Nelson Preto
síncrono
24.08.2021
EAD, ensino remoto e ensino híbrido: para onde vai a escola
Artigo Lyn Alves – Ensino Remoto
síncrono
26.08.2021
Ensino remoto emergencial e o estágio supervisionado nos cursos de licenciatura no cenário da Pandemia COVID 19
https://seer.ufs.br/index.php
/revtee/article/view/14290
assíncrono
26.08.2021
Ensino remoto emergencial e o estágio supervisionado nos cursos de licenciatura no cenário da Pandemia COVID 19
https://seer.ufs.br/index.php
/revtee/article/view/14290
assíncrono
31.08.2021
Ensino remoto emergencial e o estágio supervisionado nos cursos de licenciatura no cenário da Pandemia COVID 19
debate
síncrono
31.08.2021
Ensino remoto emergencial e o estágio supervisionado nos cursos de licenciatura no cenário da Pandemia COVID 19
debate
síncrono
02.09.2021
Função e reforma do Ensino Médio
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Função e reforma do Ensino Médio
debate
assíncrono
02.09.2021
Função e reforma do Ensino Médio
debate
assíncrono
09.09.2021
Função e reforma do Ensino Médio
debate
síncrono
09.09.2021
Função e reforma do Ensino Médio
debate
síncrono
14.09.2021
Itinerários formativos da BNCC do Ensino Médio
file:///C:/Users/User/Downloads/963-3209-1-PB.pdf
assíncrono
14.09.2021
Itinerários formativos da BNCC do Ensino Médio
file:///C:/Users/User/Downloads/963-3209-1-PB.pdf
assíncrono
16.09.2021
Itinerários formativos da BNCC do Ensino Médio
debate
síncrono
16..09.2021
Itinerários formativos da BNCC do Ensino Médio
debate
síncrono
21.09.2021
Ensino Médio e a Educação Matemática
OLIVEIRA, H.; FERREIRA, R. T.; JACINT, H.. Da globalização ao confinamento: como fica a educação (matemática)? Revista Quadrante, v. 29, n.
1, 2020.
assíncrono
21.09.2021
Ensino Médio e a Educação Matemática
OLIVEIRA, H.; FERREIRA, R. T.; JACINT, H.. Da globalização ao confinamento: como fica a educação (matemática)? Revista Quadrante, v. 29, n.
1, 2020.
assíncrono
23.09.2021
Ensino Médio e a Educação Matemática
OLIVEIRA, H.; FERREIRA, R. T.; JACINT, H.. Da globalização ao confinamento: como fica a educação (matemática)? Revista Quadrante, v. 29, n.
1, 2020.
síncrono
23.09.2021
Ensino Médio e a Educação Matemática
OLIVEIRA, H.; FERREIRA, R. T.; JACINT, H.. Da globalização ao confinamento: como fica a educação (matemática)? Revista Quadrante, v. 29, n.
1, 2020.
síncrono
AVALIAÇÃO I: participação(4,0), seminários (3,0) e ) e rubrica (3,0) ;
PARTE II
DISCUSSÃO DAS QUESTÕES DO ENEM E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA
28.09.2021
Conhecimento matemático para o ensino
     questionário
assíncrono
28.09.2021
Conhecimento matemático para o ensino
     questionário
assíncrono
30.09.2021
Conhecimento matemático para o ensino
debate
síncrono
30.09.2021
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30.09.2021
Conhecimento matemático para o ensino
debate
síncrono
05.10.2021
Formulário para análise de questões do ENEM - preencher e avaliar o formulário
elaboração
assíncrono
05.10..2021
Formulário para análise de questões do ENEM - preencher e avaliar o formulário
elaboração
assíncrono
07.10.2021
Estudos e análise de questões que versem sobre Estatística e Probabilidade, Funções (afim, modular, exponencial e logarítmica), PA, PG,
Trigonometria (ciclo e funções), Geometria espacial e analítica
Caso de estudo
Questões do Enem
síncrono
07.10.2021
Estudos e análise de questões que versem sobre Estatística e Probabilidade, Funções (afim, modular, exponencial e logarítmica), PA, PG,
Trigonometria (ciclo e funções), Geometria espacial e analítica
Caso de estudo
Questões do Enem
síncrono
14.10.2021
Estudos e análise de questões que versem sobre Estatística e Probabilidade, Funções (afim, modular, exponencial e logarítmica), PA, PG,
Trigonometria (ciclo e funções), Geometria espacial e analítica
Caso de estudo
Questões do Enem
assíncrono
14.10.2021
Estudos, planejamento e implementação de atividades de  versem sobre Estatística e Probabilidade, Funções (afim, modular, exponencial e
logarítmica), PA, PG, Trigonometria (ciclo e funções), Geometria espacial e analítica
Minicurso (a definir)
assíncrono
19.10.2021
Estudos, planejamento e implementação de atividades de  versem sobre Estatística e Probabilidade, Funções (afim, modular, exponencial e
logarítmica), PA, PG, Trigonometria (ciclo e funções), Geometria espacial e analítica
Minicurso (a definir)
síncrono
19.10..2021
Estudos, planejamento e implementação de atividades de  versem sobre Estatística e Probabilidade, Funções (afim, modular, exponencial e
logarítmica), PA, PG, Trigonometria (ciclo e funções), Geometria espacial e analítica
Minicurso (a definir)
síncrono
21.10.2021
Estudos, planejamento e implementação de atividades de  versem sobre Estatística e Probabilidade, Funções (afim, modular, exponencial e
logarítmica), PA, PG, Trigonometria (ciclo e funções), Geometria espacial e analítica
Minicurso (a definir)

 síncrono
21.10.2021
Estudos, planejamento e implementação de atividades de  versem sobre Estatística e Probabilidade, Funções (afim, modular, exponencial e
logarítmica), PA, PG, Trigonometria (ciclo e funções), Geometria espacial e analítica
Minicurso (a definir)
assíncrono
26..10.2021
Estudos, planejamento e implementação de atividades de  versem sobre Estatística e Probabilidade, Funções (afim, modular, exponencial e
logarítmica), PA, PG, Trigonometria (ciclo e funções), Geometria espacial e analítica
Minicurso (a definir)
assíncrono
26.10.2021
Estudos, planejamento e implementação de atividades de  versem sobre Estatística e Probabilidade, Funções (afim, modular, exponencial e
logarítmica), PA, PG, Trigonometria (ciclo e funções), Geometria espacial e analítica
Minicurso (a definir)
síncrono
28.10.2021
Estudos, planejamento e implementação de atividades de  versem sobre Estatística e Probabilidade, Funções (afim, modular, exponencial e
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Estudos, planejamento e implementação de atividades de  versem sobre Estatística e Probabilidade, Funções (afim, modular, exponencial e
logarítmica), PA, PG, Trigonometria (ciclo e funções), Geometria espacial e analítica
Minicurso (a definir)
síncrono
28.10..2021
Estudos, planejamento e implementação de atividades de  versem sobre Estatística e Probabilidade, Funções (afim, modular, exponencial e
logarítmica), PA, PG, Trigonometria (ciclo e funções), Geometria espacial e analítica
Minicurso (a definir)
assíncrono
04.11.2021
Estudos, planejamento e implementação de atividades de  versem sobre Estatística e Probabilidade, Funções (afim, modular, exponencial e
logarítmica), PA, PG, Trigonometria (ciclo e funções), Geometria espacial e analítica
Minicurso (a definir)
assíncrono
AVALIAÇÃO II: analise e apresentação das questões do enem (3,0), estudo, organização e  planejamento da proposta da micro aula (3,0),
realização do trabalho de campo (4,0),
AVALIAÇÃO II: participação e apresentação da análise (4,0) e proposta do trabalho de campo (6,0)  sobre temáticas relacionadas ao ensino médio;

PARTE III
ANÁLISE DE MATERIAIS CURRICULARES UTILIZADOS DURANTE O ENSINO REMOTO
04.11.2021
Materiais curriculares ou materiais curriculares educativos?
Leitura
https://www.scielo.br/pdf
/ea/v32n94/0103-4014-ea-32-94-00137.pdf
síncrono
09.11.2021
Materiais curriculares ou materiais curriculares educativos?
Leitura
https://www.scielo.br/pdf
/ea/v32n94/0103-4014-ea-32-94-00137.pdf

 síncrono
09.11.2021
Materiais curriculares ou materiais curriculares educativos?
debate
assíncrono
11.11..2021
Materiais curriculares ou materiais curriculares educativos?
debate
assíncrono
11.11.2021
Rubrica para avaliação de materiais curriculares
Elaboração e planejamento dos critérios de avaliação
síncrono
16.11.2021
Rubrica para avaliação de materiais curriculares
Elaboração e planejamento dos critérios de avaliação - discussão
síncrono
16.11.2021
Rubrica para avaliação de materiais curriculares
Elaboração e planejamento dos critérios de avaliação- discussão
assíncrono
18.11.2021
Rubrica para avaliação de materiais curriculares
Elaboração e planejamento dos critérios de avaliação
assíncrono
18.11.2021
Rubrica para avaliação de materiais curriculares
Apresentação da proposta
síncrono
23.11..2021
Rubrica para avaliação de materiais curriculares
Apresentação da proposta
síncrono
23.11.2021
Tipos e possibilidades de materiais curriculares
artigo
assíncrono
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assíncrono
25.11.2021
Tipos e possibilidades de materiais curriculares
artigo
assíncrono
25.11.2021
Tipos e possibilidades de materiais curriculares
debate
síncrono
30.11.2021
Tipos e possibilidades de materiais curriculares
debate
síncrono
30.11.2021
Apresentação da análise de materiais curriculares - livro didático, vídeos, aplicativos, jogos
Cada material deve ser disponibilizado uma semana antes
assíncrono
02.12..2021
Apresentação da análise de materiais curriculares - livro didático, vídeos, aplicativos, jogos
Cada material deve ser disponibilizado uma semana antes
assíncrono
02.12..2021
Apresentação da análise de materiais curriculares - livro didático, vídeos, aplicativos, jogos
Cada material deve ser disponibilizado uma semana antes
síncrono

AVALIAÇÃO III:  Roteiro de análise (3,0), apresentação da análise para os pares (selecionar um conteúdo específico)  (3,0) e produção escrita do
trabalho de campo/relatório (4,0).

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.
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