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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

As discussões acerca dos pressupostos teóricos da educação são fundamentais para todo e qualquer curso de Licenciatura, não seria diferente
para o curso de Licenciatura em Matemática. Se apropriar de tais discussões permita ao futuro professor possa desenvolver uma compreensão
mais ampla dos sistemas educacionais em termos de suas configurações, determinações e implicações sociais, culturais e políticas.

EMENTA*

Pressupostos teóricos epistemológicos do campo da educação. Concepções teóricas de educação e dos processos pedagógicos. As tendências e
correntes da educação. A relação teoria e prática E o pensamento pedagógico.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

ETAPA I
- O que é Educação?
- Teorias não críticas
- Teorias crítico-reprodutivistas
ETAPA II
- Teorias críticas
- Teorias pós-críticas
- Interfaces com a Educação Matemática
ETAPA III
- Os sujeitos da educação e a produção da pedagogia da diferença
- Produção de material

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Ver Objetivos Geral e Específicos

OBJETIVO GERAL

Compreender as Teorias da Educação como uma ação humana, historicamente e culturalmente situada a partir de determinações e implicações
sociais e políticas.

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA LICENCIATURA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desenvolver uma noção abrangente do fenômeno Educação por meio de pressupostos teóricos que sustentam visões de mundo e de
conhecimento;
- Discutir as implicações sociais, culturais e políticas advindas dos pressupostos teóricos da Educação;
- Construir argumentos em prol de uma educação (matemática) crítica a partir de problematizações sociais, culturais, políticas e históricas que
afetam a (e podem ser afetadas pela) Educação;
- Compreender o pensamento pedagógico brasileiro contemporâneo.

METODOLOGIA

O desenvolvimento do componente curricular dar-se-á por meio de interações dialógicas e fará uso dos seguintes procedimentos de socialização e
registro dos conhecimentos produzidos:
- Leitura, discussão e sistematização de textos fazendo uso de Mapas Conceituais, Padlets, dentre outros;
- Avaliações dirigidas individuais;
- Seminários em grupo
- Exposição dialogada

As aulas síncronas serão desenvolvidas às terças-feiras e as aulas assíncronas ocorrerão às quintas-feiras. Nas quintas-feiras, os alunos poderão
demandar atendimento síncrono, individual ou em grupo, para tratar de questões relacionadas ao componente curricular.

AVALIAÇÃO

A avaliação será processual e contemplará a participação efetiva dos estudantes nas atividades programadas: leitura e produção de resumos,
apresentação de trabalhos e projeto de intervenção.
- I Unidade (Etapa I): Produção de mapas conceituais e do Padlet (Peso 10,0)
- II Unidade (Etapa II): Construção de Quadros Conceituais sobre as Tendências Pedagógicas (Peso 10,0)
- III Unidade (Etapa III): Apresentação de Seminários com apresentação de uma proposta pedagógica com um olhar sobre as Tendências
Pedagógicas para o Ensino de Matemática (Peso 10,0)

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Ver detalhamento na caderneta.
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