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EMENTA

A aprendizagem matemática e a construção de significado pelo aluno. Teorias sobre o uso de recursos tecnológicos no ensino

de matemática – o uso de calculadoras, do computador e da internet – alcance e limitações. Estudos de modelagem

matemática aplicada a temas do Ensino Médio. A questão do livro-texto no ensino de matemática. Como analisar o livro

didático. A proposta do PNLD. Como escolher uma coleção a partir da resenha do PNLD. O livro didático e o currículo de

matemática.

OBJETIVOS

Geral:

Promover um espaço para a discussão e o desenvolvimento de habilidades para o preparo de planos de unidade

didática e de diferentes recursos didáticos adequados prendizagem dos conceitos, procedimentos e atitudes

previamente definidos nos objetivos do referido plano - em nível do Ensino Médio. 

Específicos:

Desenvolver conhecimentos de como elaborar um plano de unidade didática, explicitando os objetivos de

aprendizagem a serem atingidos, considerando o que se entende por aprender matemática e como se deve

ensinar;

Apresentar diferentes metodologias de ensino de matemática - resolução de problemas, o usa de história da

matemática, uso de materiais didáticos concretos, jogos, desafios, quebra cabeças matemáticos, de modelagem

matemática e de recursos tecnológicos, objetivando o planejamento do plano de atividades didáticas;

Desenvolver conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais, que possibilitem a utilização prática de materiais

didáticos explicitando o seu alcance e as suas limitações.



CONTEÚDO PROGRAMATICO

1. Algumas tendências metodológicas em Educação Matemática;

2. Teorias sobre o uso de recursos tecnológicos no ensino de matemática.;

3. Uso do software winplot na construção de gráficos de funções;

4. Guia prático: winplot;

5. Coordenadas polares no Winplot;

6. Uso do software geogebra no estudo de geometria plana;

7. Atividades com o GeoGebra;

8. Estudos de modelagem matemática aplicada a temas do ensino médio;

9. A questão do livro texto no ensino de matemática;

10. Como analisar o livro didático e a proposta do PNLD.

METODOLOGIA DE ENSINO

O curso será desenvolvido através de aulas prática, fóruns e seminários, leitura e discussão de textos e outras atividades a 

critério do docente objetivando aprimorar recursos para as aulas nas turmas do Ensino Médio.

RECURSOS DIDÁTICOS

[ X ] Quadro

[ X ] Projetor

[ X ] Vídeos/DVDs

[ X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[    ] Equipamento de Som

[ X ] Laboratório

[ X ] Softwares²: Será utilizado o GeoGebra e/ou Winplot.

[ X ] Outros³: Goole Classroom.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada continuamente, considerando a participação e o envolvimento dos alunos nos seminários e debates, 

avaliações de aproveitamento, avaliação em grupo, bem como por meio da realização de atividades individuais e coletivas.
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