
UNIDADE 
CURRICULAR Matemática da Educação Básica I 

PERÍODO LETIVO 1º CARGA- HORÁRIA 80h 
HORAS TEORIA 80 h 
HORAS PRÁTICA - 

OBJETIVOS GERAIS / ESPECÍFICOS 

Gerais 
 Solidificar e aprofundar o estudo de funções no Ensino Fundamental e Médio para subsidiar as 

demais disciplinas, bem como subsidiar a prática pedagógica do futuro docente. Acolher os 
estudantes ingressantes no curso, auxiliando-os a elaborar e desenvolver projetos pessoais e 
coletivos de estudo e trabalho, bem como a manejar diferentes estratégias de comunicação dos 
conteúdos, promovendo a integração do grupo como estratégia de ensino. 

 
Específicos 

 Estudar a natureza da Matemática através de sua gênese e desenvolvimento, bem como a 
evolução do pensamento matemático e os seus processos nas ciências afins. 

 Estudar a Álgebra em diversas civilizações e sua relação com fatos sociais e científicos.  
 Trabalhar os conteúdos de Álgebra e o raciocínio relacional nos níveis fundamental e médio.   
 Trabalhar as funções como conceito unificador do Ensino Médio.  
 Desenvolver atitudes sobre a matemática, seu ensino e aprendizagem, que contribuam para 

uma visão desta ciência voltada para responder as demandas formativas, funcionais e estéticas 
da sociedade contemporânea profissional e cidadã.  

EMENTA 

Conjuntos Numéricos 
Estudo das Funções.  
Funções elementares (1

o
 grau, 2

o
 grau, modular, exponencial e logarítmica)  

Trigonometria e Funções Trigonométricas.  
Equações e Inequações.  

PRÉ-REQUISITOS (QUANDO HOUVER) 

 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE APRENDIZAGEM 

 Aulas expositivas utilizando os recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis 
Coloridos, Projetor multimídia, computador) 

 Aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos extra classe; 
 Aplicação de trabalhos individuais ou em grupo. 
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