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DOCENTE RESPONSÁVEL: Fernanda Andréa Fernandes Silva

EMENTA

Planejamento, avaliação e Reflexão sobre a prá ca pedagógica relacionada a conteúdos do ensino fundamental (4º Ciclo).

Participação na realidade escolar. Regência em sala de aula.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

Gera i sGera i s  

Capacitar o l icenciando como profissional do magistério. Desenvolver práticas pedagógicas teoricamente fundamentadas 

Es pec ífi c osEs pec ífi c os  

Saber l idar com as dificuldades prá cas da profissão e buscar meios de superá-las. Desenvolver habil idades na transmissão dos

conteúdos de matemá ca, relacionando com o co diano dos alunos da sala de aula. Par cipar da formação e construção do

pensamento crítico do aluno



CONTEÚDO PROGRAMATICO

1. O estágio supervis ionado na  l i cenciatura  em matemática;

2. Relatório do estágio supervis ionado;

3.Seminários  de apresentação da  Estrutura , PPP e documentos  que regulamentam o ens ino remoto na  Escola  Campo;

4.Escri ta  do relatório da  observação coparticipativa;

5.Discussão sobre os  conteúdos  a  serem trabalhados  na  regência ;

6. Construção e di scussão dos  planos  de aula  da  regência ;

7.Reflexão sobre as  di fi culdades  da  docência  no Ens ino Fundamenta l ;

8. Escri ta  do relatório fina l  de estágio.

METODOLOGIA DE ENSINO

Seminários e discussões pelo google meet, vídeos, textos e a vidades postados no google classroom; prá cas em escolas públicas e

privadas devidamente conveniadas com IFPB – Campus Cajazeiras.

RECURSOS DIDÁTICOS

[ ] Quadro

[ ] Projetor

[x] Vídeos/DVDs

[x] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[ ] Softwares²

[ x] Outros google meet, google classroom.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Serão seis a vidades individuais ou colabora vas em grupos envolvendo seminários, fóruns e escrita de relatórios parcial e final

que irão compor as três notas da disciplina. O Exame de Avaliação Final corresponde a totalidade do conteúdo abordado durante o

semestre le vo e será realizado pelo aluno que ob ver média parcial (MP) maior ou igual a 4,0 e menor do que 7,0. Onde a MP é a

média aritmé ca das três notas alcançadas na disciplina. O aluno que ob ver MP≥ 7, 0 estará aprovado. O aluno que ob ver a

média do exame final maior ou igual a 5, 0 (MF = 5, 0) estará aprovado no exame final. A média final e o exame final são calculados

da seguinte forma:  

NEF = 25 − 3MP 2 e MF = 6MP + 4NEF 10

ATIVIDADE DE EXTENSÃO
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