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EMENTA

Utilização do Computador como recurso tecnológico no processo de ensino- aprendizagem da Matemática e

análise de softwares educacionais de matemática. Recursos Multimídia e ferramentas de acesso a informação

em rede. Apresentação e uso do Microsoft Equation para a edição de textos matemáticos que incluam fórmulas

matemáticas, Análise e discussão do papel da informática, e das novas tecnologias na Educação Matemática.

Tecnologias da Internet aplicadas à educação e ao ensino de matemática. Usos de novas tecnologias no ensino

de matemática na Educação Básica. Projetos de Ensino utilizando novas tecnologias.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

(Geral e Específicos)

Geral: 

Dar ao aluno condições de utilizar recursos de multimídia, principalmente o computador, como uma

ferramenta auxiliar no processo ensino/aprendizagem.

Específicos:

Saber usar o computador como aliado no processo ensino/aprendizado.

Conhecer os recursos de multimídias existentes na área de matemática.

Saber navegar na rede em busca de conhecimento específico.

Utilizar e softwares destinados à educação matemática para a educação básica. 

Desenvolver um espírito crítico para com o uso de novas tecnologias na educação. 

Discutir a adequação, limitações e problemas do emprego de novas tecnologias como metodologias



de ensino da matemática na educação básica.

De elaborar um projeto de ensino que utilize novas tecnologias.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

1.    Fundamentos teóricos e epistemológicos da utilização de tecnologias digitais para o ensino e aprendizagem

da Matemática.

2.    O uso da calculadora e planilhas eletrônicas no ensino de Matemática.

3.    Plataformas de Educação à Distância – Moodle, LMS Estúdio, Gloogle Classroom, entre outros.  

4.    Uso de redes sociais para o ensino - Facebook, instagram, Youtube, entre outros.

5.    Uso de softwares e aplicativos como Wolfram Alpha, Photomath, Mathway, Geogrebra, Winplot, entre outros.  

6.    Uso de jogos digitais para o ensino e aprendizagem da Matemática.    

7.    Uso de editores de equações como Equation, Latex, etc. 

8.    Tecnologias digitais como aporte às metodologias ativas e gamificação – Uso do Kahoot, Plickers, G Suite for

Education, entre outros.  

9.    Critérios para seleção de recursos computacionais para o ensino de Matemática.

METODOLOGIA DE ENSINO

A metodologia será fundamentada em aulas expositivas dialogadas e atividades de produção no laboratório de

informática, com utilização de recursos didáticos variados. 

RECURSOS DIDÁTICOS

[x] Quadro

[x] Projetor

[x] Vídeos/DVDs

[x] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[  ] Equipamento de Som

[x] Laboratório

[x] Softwares² - Wolfram Alpha, Photomath, Mathway, Geogrebra, Winplot, LateX, RPG Maker entre outros.

[  ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, seminário, artigo, etc. -

para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de recuperação final.)

A avaliação terá caráter formativo e processual, visando ao acompanhamento permanente do aluno. Desta forma,

serão usados instrumentos avaliativos diversificados, como atividades individuais, atividades em grupo,

seminários, estudos de caso, provas escritas.  

ATIVIDADE DE EXTENSÃO⁴⁴

Não se aplica
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