
PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Prática do Ensino de Matemática 3 CÓDIGO: 74 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 7º 

PRÉ-REQUISITO: Prática do Ensino de Matemática 2 

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

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA  

 

Saberes docentes. Formação de professores de Matemática. Planejamento, elaboração e 

simulação de aulas com conteúdos referentes aos anos iniciais do Ensino Médio. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Promover discussões e reflexões sobre a regência em Matemática levando ao 

desenvolvimento de habilidades didáticas que contribuam para melhoria do processo de ensino 

da matemática. 

 

 Específicos: 

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

 

● Adquirir conhecimentos teóricos e práticos relacionados ao exercício da docência, a 

partir da leitura e discussão de textos;  

● Planejar, elaborar e executar atividades de ensino com os conteúdos matemáticos dos 

anos iniciais do Ensino do Médio;  

● Usar o computador como uma ferramenta de auxílio metodológico no processo ensino-

aprendizagem;  

● Conhecer e refletir alguns dos recursos de multimídias existentes que possam ser 

utilizados no ensino de matemática;  

● Desenvolver uma atitude crítica e reflexiva sobre sua própria prática pedagógica,  

● Adquirir e aperfeiçoar habilidades e estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, 

a autonomia e a flexibilidade do pensamento matemático;  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



 

I. Saberes docentes 

1. Os saberes que servem de base ao ofício de professor;  

2. Os professores diante do saber;  

3. Os professores enquanto sujeitos do conhecimento.  

 

II. Formação de professores de Matemática 

1. Construindo o conhecimento profissional;  

2. A formação inicial de professores de Matemática;  

3. Tornando-se professor de matemática.  

 

III. Planejamento, elaboração e simulação de aulas com conteúdos referentes aos anos 

iniciais do Ensino Médio 

1. Planos de Ensino e de Aulas;  

2. Utilização do computador como ferramenta auxiliar no processo de ensino-aprendizagem;  

3. Elaboração de materiais didáticos, de lista de exercícios e de avaliações;  

4. Aulas simuladas: espaços para reflexões sobre as ações didáticas. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, a disciplina será dividida em 4 etapas:  

● 1ª Etapa: leitura e discussão dos textos abordados;  

● 2ª Etapa: elaboração de Planos de Ensino e de aulas, com os conteúdos referentes 

aos anos iniciais do Ensino Médio, e de estratégias a serem seguidas para ministrar os 

assuntos na simulação de aula;  

● 3ª Etapa: simulações de aulas;  

● 4ª Etapa: análise crítica e reflexiva das aulas simuladas e discussões de estratégias 

alternativas que poderiam ser utilizadas.  

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

    



A avaliação será diagnóstica e contínua, constando de resumos dos textos discutidos em sala 

de aula e/ou de atividades versando sobre os textos abordados, da elaboração das simulações 

de aula, da participação e desenvolvimento do discente durante as simulações de aulas e, 

principalmente, do aperfeiçoamento de sua didática durante essa etapa. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Notebook, projetor multimídia, lousa, pincel atômico, apagador, livros e artigos científicos. 
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