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EMENTA

A aprendizagem matemática e a construção de significado pelo aluno. Estudos de modelos experimentais de ensino de Matemática do

Ensino Fundamental. Construção e adaptação de diferentes materiais e métodos de ensino de Matemá ca. Experimentação de

diferentes estratégias de ensino de matemá ca em grupos de alunos. Elaboração de relatórios sobre os experimentos. Produção,

u lização e avaliação do uso de materiais e de recursos didá cos para o ensino da Matemá ca no Ensino Fundamental. A heurís ca

da resolução de problemas. Aplicações a aulas, envolvendo geometria, aritmé ca, álgebra e tratamento de informações em nível de

ensino fundamental

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

(Geral e Específicos)

Gera i sGera i s  

Levar o aluno a refle r sobre os processos de ensino e aprendizagem da Matemá ca e das diferentes u lizações dos materiais

didá cos, tendo em conta os obje vos educacionais a serem a ngidos. Pretende ser um espaço para a discussão e o

desenvolvimento de habil idades para o preparo de planos de unidade didá ca e de diferentes recursos didá cos adequados à

aprendizagem dos conceitos, procedimentos e a tudes previamente definidos nos obje vos do referido plano - em nível do Ensino

Fundamental. 

Es pec ífi c osEs pec ífi c os  



Desenvolver conhecimentos de como elaborar um plano de unidade didá ca, explicitando os obje vos de aprendizagem a serem

a ngidos, considerando o que se entende por aprender matemá ca e como se deve ensinar. Apresentação das diferentes

metodologias de ensino de matemá ca – resolução de problemas, uso de história da matemá ca, uso de materiais didá cos

concretos, jogos, desafios, quebra cabeças matemá cos, de modelagem matemá ca e de recursos tecnológicos, obje vando o

planejamento do plano de a vidades didá cas. Pesquisa sobre o uso das diferentes metodologias de ensino para a ngir os

obje vos planejados no plano de unidade didá co. Desenvolvimento de conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais, que

possibil item a u lização prá ca de materiais didá cos – incluindo materiais estruturados, não estruturados, jogos, desafios e

quebra-cabeças matemá cos – explicitando o seu alcance e as suas l imitações. Desenvolvimento de conhecimentos teóricos e

instrumentais sobre o uso de resolução de problemas e de recursos tecnológicos e de sua aplicação em sala de aula, explicitando

seu alcance e l imitações.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

1. Concepções  de laboratórios  de ens ino de matemática;

2. Aspectos  didáticos -metodológicos  do uso de materia is  didáticos  manipuláveis  no ens ino de matemática;

Ens ino por investigação;

    2.1 Materia is  didáticos  manipuláveis  no ens ino de matemática  (construção do tangran);

    2.2 Atividades  envolvendo o tangran e frações ;

    2.3 Atividades  envolvendo o tangran e outros  recursos  didáticos  e o Teorema de pi tágoras

    2.4 Tangran e fractan para  o trabalho com áreas  de figuras  planas  e perímetros ;

3. Sofismas , desafios  e paradoxos ;

    3.1Anal i sando a lguns  Sofismas , desafios  e paradoxos ;

4. Aspectos  didáticos -metodológicos  do uso de jogos  no ens ino de matemática;

    4.1 Construção e anál i se de jogos  para  o ens ino de matemá ca (envolvendo geometria , á lgebra, grandezas  e medidas , números  ou

probabi l idade e estatís tica ;

5. Aprendendo a  usar o software book creator;

    5.1 Atividade interdiscipl inar de criação do book creator.

METODOLOGIA DE ENSINO

O curso será desenvolvido através de aulas prá cas, fóruns e seminários, on-line, via google meet com uso do google classroom,

além de leitura e discussão de textos e outras atividades.

RECURSOS DIDÁTICOS

[ ] Quadro

[ ] Projetor
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