
PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Prática de Laboratório de Ensino de Matemática 1 CÓDIGO: 34 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 3º 

PRÉ-REQUISITO: Matemática para o Ensino Fundamental 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 17h / 20 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 50h / 60 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

O Laboratório de Ensino de Matemática na formação inicial e continuada do professor de 

Matemática. As diferentes concepções em torno do Laboratório de Ensino de Matemática. O 

Laboratório de Ensino de Matemática como suporte à pesquisa acadêmica. Práticas 

pedagógicas para o ensino fundamental II em Matemática. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Compreender o Laboratório de Ensino de Matemática como espaço de ensino e 

aprendizagem em Matemática no ensino fundamental II. 

 

Específicos: 

     Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Refletir sobre os processos de ensino e aprendizagem da Matemática e as diferentes 

utilizações dos materiais didáticos; 

● Identificar o Laboratório de Ensino de Matemática como espaço para a discussão e 

desenvolvimento de habilidades voltadas para o planejamento da atividade docente; 

● Compreender as diferentes concepções em torno do Laboratório de Ensino de Matemática; 

● Desenvolver projetos didáticos que explorem o uso do Laboratório de Ensino de Matemática 

na aprendizagem dos conceitos, procedimentos e atitudes na sala de aula do ensino 

fundamental II, através de oficinas temáticas. 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Unidade I -  O laboratório de ensino de Matemática na formação inicial e continuada do 

professor de Matemática 

1. A implementação e objetivos de um Laboratório de Ensino de matemática; 

2. A prática docente em Matemática no espaço do Laboratório de Matemática; 

3. Os materiais didáticos de manipulação enquanto recursos para as aulas em Matemática. 

 

Unidade II - As diferentes concepções em torno do laboratório de ensino de Matemática 

1. Concepções sobre o Laboratório de Ensino de Matemática no ambiente escolar; 

2. Experiências com Laboratório de Matemática no espaço escolar e acadêmico; 

3. Potencialidades didático-pedagógicas de um Laboratório de Matemática. 

 

Unidade III - Aplicações de projetos didáticos que explorem o laboratório de Matemática 

na sala de aula do Ensino Fundamental II 

1. O uso de materiais didáticos de manipulação e o processo de ensino-aprendizagem; 

2. Organização do Laboratório de Ensino de Matemática para apoio a formação de 

professores; 

3. Desenvolvimento e uso de materiais didáticos no ensino de Matemática; 

4. Organização de propostas de atividades com materiais didáticos de manipulação; 

5. Oficinas voltadas para o ensino fundamental II – modelagem .... 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

● As aulas serão dialogadas alternando-se momentos de exposição com momentos de 

discussões utilizando-se o material bibliográfico e construção de materiais didáticos de 

manipulação; 

● Dar-se-á ênfase às atividades desenvolvidas individualmente, como também através de 

grupos de estudo para que sejam adquiridas características como cooperação e trocas de 

experiência entre os discentes; 

● Além das atividades desenvolvidas em sala de aula, serão disponibilizadas atividades extras 

relativas às temáticas discutidas em sala. 



AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a aprendizagem do 

aluno e a prática metodológica do professor, através de alguns instrumentos e critérios abaixo 

descritos: 

● As atividades propostas, que permitam ao professor obter informações sobre habilidades 

cognitivas, atitudes e procedimentos dos alunos, em situações naturais e espontâneas; 

● Tais atividades serão trabalhadas em grupos ou individualmente, onde os alunos terão como 

fonte de pesquisa, dentre outras, os materiais fornecidos pelo professor, por eles 

confeccionadas e o livro didático indicado; 

● Avaliação de aprendizagem, contemplando questões discursivas, apresentação de 

seminários, pesquisas, entrega de relatórios e resumos de atividades. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos, computador manual, projetor multimídia, vídeos didáticos, 

Laboratório de Ensino de Matemática, jogos temáticos (Tangram, quadrado mágico, poliminós, 

trilhas e dominós) e materiais didáticos diversos. 
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