
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: ÚNICA 

 
PERÍODO: 2020.1 

CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA  
 

COMPONENTE CURRICULAR: Análise Real  I CARGA HORÁRIA(75%):60 aulas 

                                    
 

PROFESSOR(A): Alex Pereira Bezerra  
 
 

 
TÓPICO 

 
UNIDADE 

 
AULA 

 
TEMA 

 
OBJETIVOS 

 
RECURSOS 
DIDÁTICO
 - 

PEDAGÓGI
COS 

 
INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

 
PERÍODO 

 
ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 
 

PONTUAÇÃO 

 
ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 
 

PONTUAÇÃO 

 
CARGA 

- 
HORÁRI

A 
(aulas) 

1- Sequências de 
Números Reais 

Unidade -1 Aula -1 
Sequências de Números 

Reais 
Reconhecer sequências limitadas 

e suas propriedades; 

 
Notebook; 

Livros 

Avaliação com 
questões objetivas; 

31/08/2020 
04/09/2020 

Aula sincrona: 
01/09/2020 

Questionário interativo 
(múltipla escolha) / 80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Sequências de Números 
Reais 

4 

2- Limite de uma 
sequência; Limites e 

desigualdades; 
Operações com 

limites 

Unidade -1 Aula - 2 
 

Limite de uma sequência  
Operar com limites de 

sequências 
Notebook; 

Livros. 

Avaliação com 
questões 

dissertativas; 

08/09/2019 
11/09/2020 

Aula sincrona: 
08/09/2020 

Atividade com 4 
questões dissertativas; / 

80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Limite de uma sequência 
4 

3- Limites no 
infinito; e. 

Sequências de 
Cauchy 

Unidade -2 Aula - 3 
Limites no infinito; e. 
Sequências de Cauchy 

Determinar limites infinitos;  
Definir sequências de Cauchy 

Notebook; 
Livros. 

Avaliação com 
questões Verdadeiro 

ou Falso; 

14/09/2020 
18/09/2020 

Aula sincrona: 
15/09/2020 

Questionário com 
questões de Verdadeiro 

ou Falso. 80/% 

Fórum de discussão / 
20% 

Limites no infinito; e. 
Sequências de Cauchy 

4 

4- Séries numéricas: 
Séries convergentes; 

Séries 
absolutamente 
convergentes 

Unidade -2 Aula – 4 
Séries convergentes; Séries 
absolutamente convergentes 

Distinguir séries convergentes, 
absolutamente convergentes, 

condicionalmente convergentes 
e divergentes 

Notebook; 
Livros. 

Avaliação com 
questões objetivas; 

21/09/2020 
25/09/2020 

Aula sincrona: 
22/09/2020 

Questionário interativo 
(múltipla escolha) / 80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Séries convergentes; 
Séries absolutamente 

convergentes 

4 

5 – Testes de 
convergência 

Unidade -2 Aula – 5 Testes de convergência 
Aplicar os testes de 

convergência 
Notebook; 

Livros. 

Avaliação com 
questões 

dissertativas; 

28/09/2020 
02/10/2020 

Aula sincrona: 
29/10/2020 

Atividade com 4 
questões dissertativas; / 

80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Testes de convergência 
4 

6 -Noções Básicas 
de Topologia : 

Conjuntos abertos; 
Conjuntos fechados 

Unidade -2 Aula – 6 
Noções Básicas de 

Topologia 

Compreender Limites no 
infinito; e. Sequências de 

Cauchy os conceitos básicos de 
topologia da reta; 

Notebook; 
Livros. 

Avaliação com 
questões Verdadeiro 

ou Falso; 

05/10/2020 
09/10/2020 

Aula sincrona: 
06/10/2020 

Questionário com 
questões de Verdadeiro 

ou Falso. / 80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Conjuntos abertos; 
Conjuntos fechados 

4 

7- – Pontos de 
acumulação;  
Conjuntos 
compactos. 

 

Unidade -2 Aula – 7 
Pontos de acumulação; 
Conjuntos compactos 

Compreender os conceitos 
básicos de topologia da reta 

 
Notebook; 

Livros 

Avaliação com 
questões objetivas; 

13/10/2020 
16/10/2020 

Aula sincrona: 
13/10/2020 

Questionário interativo 
(múltipla escolha) / 80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Pontos de acumulação; 
Conjuntos compactos; 

4 



8- Limites de 
funções: Definição e 

propriedades 
Unidade 3 Aula – 8 

Limites de funções: 
Definição e propriedades 

Calcular limite de funções e 
aplicar suas propriedades; 

Notebook; 
Livros 

Avaliação com 
questões objetivas; 

19/10/2020 
23/10/2020 

Aula sincrona: 
20/10/2020 

Atividade com 4 
questões dissertativas; / 

80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Limites de funções: 
Definição e propriedades 

4 

9- Limites laterais; . 
Limites no infinito e 

indeterminações. 
Unidade 3 Aula – 9 

Limites laterais; c. Limites 
no infinito e 

indeterminações. 

Calcular limite de funções e 
aplicar suas propriedades. 

Notebook; 
Livros 

Avaliação com 
questões objetivas; 

26/10/2020 
30/10/2020 

Aula sincrona: 
27/10/2020 

Questionário interativo 
(múltipla escolha) / 80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Limites laterais; c. 
Limites no infinito e 

indeterminações 

4 

10- Funções 
Contínuas: 
Definição e 

propriedades;  
Funções contínuas 

num intervalo 

Unidade 3 Aula – 
10 

Funções Contínuas: 
Definição e propriedades;  
Funções contínuas num 

intervalo; 

Reconhecer uma função 
contínua e suas propriedades. 

Notebook; 
Livros 

Avaliação com 
questões Verdadeiro 

ou Falso; 

03/11/2020 
06/11/2020 

Aula sincrona: 
03/11/2020 

Questionário com 
questões de Verdadeiro 

ou Falso. / 80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Funções Contínuas 
4 

11 – Funções 
contínuas em 

conjuntos 
compactos; 

Continuidade 
uniforme. 

Unidade 3 Aula - 
11 

Funções contínuas em 
conjuntos compactos;. 

Continuidade uniforme. 

Compreender o comportamento 
de uma função contínua num 

intervalo e em conjuntos 
compactos da reta; Definir 

continuidade uniforme 

Notebook; 
Livros 

Avaliação com 
questões 

dissertativas; 

09/11/2020 
13/11/2020 

Aula sincrona: 
10/11/2020 

Atividade com 4 
questões dissertativas / 

80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Funções contínuas em 
conjuntos compactos;. 
Continuidade uniforme 

4 

12 – Derivadas: 
Definição 

Unidade 3 Aula - 
12 

Derivadas: Definição 
Formalizar o conceito de 

derivadas e suas propriedades 
Notebook; 

Livros 

Avaliação com 
questões Verdadeiro 

ou Falso; 

16/11/2020 
20/11/2020 

Aula sincrona: 
17/11/2020 

Questionário com 
questões de Verdadeiro 

ou Falso / 80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Derivadas. 
4 

13 – . Operações 
com derivadas s 

Unidade 3 Aula - 
13 

. Operações com derivadas 
Estudar e aplicar as propriedades 

da derivada 
Notebook; 

Livros 
Avaliação com 

questões objetivas; 

23/11/2020 
27/11/2020 

Aula sincrona: 
24/11/2020 

Questionário interativo 
(múltipla escolha) / 80% 

Fórum de discussão / 
20% 

. Operações com 
derivadas. 

4 

14- Derivadas e 
crescimento local; . 
Funções deriváveis 

num intervalo 

Unidade 3 Aula - 
14 

Derivadas e crescimento 
local; Funções deriváveis 

num intervalo 

Relacionar as derivadas com o 
crescimento local da função;  
Elencar as propriedades da 

derivada num intervalo 

Notebook; 
Livros/links. 

Avaliação com 
questões 

dissertativas; 

30/11/2020 
04/12/2020 

Aula sincrona: 
01/12/2020 

Questionário interativo 
(múltipla escolha) / 80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Derivadas e crescimento 
local; Funções 

deriváveis num intervalo 

4 

15- Resolução de 
Questões 

Unidade 3 
Aula - 

15 
Resolução de questões sobre 

Derivadas Fixar o conteúdo  
Avaliação com 

questões objetivas 

06/12/2020 
11/12/2020 

 

Questionário interativo 
(Não vale nota, apenas 

sondagem) 
 4 

16- Semana de 
resolução de questões 
até dia 15/12 e Final 

dia 16/12 

- 
Aula – 

16 
Resolução de questões sobre 

Derivadas Fixar o conteúdo  - 

14/12 até 
15/12 (aula) 

 
Final 16/12 

- - - 

. 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem: Classroom 

Pontos: 
Individuais = 80% 
Colaborativas = 20% 
 



** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. 
i= atividade individual :média das atividades individuais realizadas no período; 
c= atividade colaborativa: média das atividades colaborativas no período; 
 
São 14 semanas, logo, 14 atividades individuais e 14 colaborativas. 

 

Assinatura do Docente:__  
_______________________________________________________ 
Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso:  Campina Grande  Data da Aprovação: 
 
 



ANEXO I 

 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: 70 SEMESTRE 

 
PERÍODO: 2020.1 

CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 
CARGA HORÁRIA (% a definir): 54 aulas (70%) 

PROFESSOR(A): RÔMULO ALEXANDRE SILVA 
 

 

 
 

TÓPICO 

 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

 

AULAS 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUMENT

O DE 

AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORATIV

A/ 

 

PONTUAÇÃO 

 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

 
1 

UNIDADE II 25 a 36 A Matemática 

das civilizações: 

chinesa, 

mesopotâmica, 

arábica e indiana 

Construir um 

panorama da 

produção de 

conhecimento 

matemático em 

civilzações 

antigas 

- Apresentação de 

slides, vídeos, 

textos e esquemas, 

através de 

ambientes virtuais 

de aprendizagem 

(Google 

Classroom) 

- Apresentação 

individual de 

tópicos do 

conteúdo e 

participação em 

aulas 

31/08 a 

18/09 

50 50 12 aulas 

 
2 

UNIDADE III 37 a 50 A Matemática 

européia (período 

medieval e 

ibérica) 

Compreender a 

importância do 

desenvolvimento 

da Matemática na 

Europa 

Apresentação de 

slides, debates e 

listas de atividades, 

de forma síncrona 

e assíncrona 

Entrega de 

resumos sobre os 

temas discutidos 

durante as aulas 

19/09 a 

09/10 

50 50 14 aulas 

 
3 

UNIDADE IV 51 a 64 A Matemática 

européia 

(renascentista e 

idade moderna) 

Perceber a 

relevância dos 

aspectos sociais, 

culturais e 

econômicos para 

o 

desenvolvimento 

da Matemática 

Utilização de 

vídeos, resumos, 

slides e atividades 

de revisão, de 

forma síncrona e 

assíncrona 

Entrega de 

exercícios de 

revisão, 

participação nos 

encontros 

síncronos e resumo 

das atividades 

assíncronas 

13/10 a 

06/11 

50 50 14 aulas 

4 UNIDADE V 65 a 80 A Matemática 

brasileira (1500 a 

2000) 

Explorar os 

aspectos sociais, 

culturais e 

econômicos que 

contribuíram ou 

não para o 

desenvolvimento 

do conhecimento 

matemático no 

Brasil 

Apresentação de 

slides, textos e 

resumos, de forma 

síncrona e 

assíncrona 

Apresentação de 

trabalhos de forma 

seminários de 

forma remota, 

participação 

durantes os 

encontros 

síncronos 

09/10 a 

11/12 

50 50 16 aulas 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Pontos 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da 

pontuação. 

Média aritmética 

Assinatura do Docente: 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

Local/Data da Aprovação: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO: Licenciatura em Matemática  

 
COMPONENTE CURRICULAR: Pesquisa Aplicada II 

PROFESSOR (A): Luís Havelange Soares  

CARGA HORÁRIA NÃO PRESENCIAL: 30 horas  (75%) 
PERÍODO: 2020.1 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Cada período corresponde a uma carga horária de 2 horas 

 

P
er

ío
d

o
 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 

 

Pontuação 

AI AC 

3
1

/0
8

/2
0
2

0
 a

 

0
6

/0
9

/2
0
2

0
 

A pesquisa em 

Educação 

Matemática: Re-

significando o papel 

do professor  de 

Matemática 

 

 Compreender a importância do 

processo de pesquisa na 

formação do professor de 

matemática  

 Material produzido em slids, sobre o papel 

da pesquisa na formação do professor de 

matemática. apresntado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 Artigo sobre a pesquisa em Educação 

Matemática, disponibilizado na sala de 

aula remota através da plataforma Google 

Clrssom. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Participação no encontro 

síncrono.  

100 0 

0
7

/0
9

/2
0
2

0
 a

 

1
3

/0
9

/2
0
2

0
 A racionalidade 

técnica: críticas no 

contexto da pesquisa 

em Educação 

 

 Refletir sobre o paradigma da 

racionalidade técnica no 

contexto das pesquisas em 

Educação Matemática. 

 Material produzido em slids, sobre as o 

tema de estudo, apresntado numa aula 

remota, no modelo de video conferência, 

fazendo-se uso do Google Meet 

 Artigo explorando o tema da aula, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Participação no encontro 

síncrono.  

70 30 

1
4

/0
9

/2
0
2

0
 

a
 

2
0

/0
9

/2
0
2

0
 A formação dos 

professores da 

Escola Básica para 

a pesquisa 

 

 Compreender a importânciada 

da relação entre a formação 

inicial e a pesquisa. 

 Artigo explorando o tema da aula, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

70 30 



2
1

/0
9

/2
0
2

0
 a

 

2
7

/0
9

/2
0
2

0
 

A pesquisa para o 

TCC 

 Refletir sobre os elmentos 

constantes numa proposta de 

pesquisa a partir da proposta de 

um discente 

 Apresntação de proposta de pesquisa, no 

modelo de video conferência, fazendo-se 

uso do Google Meet 

  

 

 Registros de participação no 

encontro síncrono, com 

reflexões sobre a proposta 

apresntada. 

 

70 30 
2

8
/0

9
/2

0
2

0
 a

 

0
4

/1
0

/2
0
2

0
 

Os elementos de um 

projeto de pesquisa 

para o Trabalho de 

Conclusão de Curso 

 Refletir sobre os elmentos 

constantes numa proposta de 

pesquisa a partir da proposta de 

um discente 

 Apresntação de proposta de pesquisa, no 

modelo de video conferência, fazendo-se 

uso do Google Meet 

 

 

 Registros de participação no 

encontro síncrono, com 

reflexões sobre a proposta 

apresntada. 

 

70 30 

0
5

/1
0

/2
0
2

0
 a

 

1
1

/1
0

/2
0
2

0
 

A pesquisa para o 

TCC 

 Refletir sobre os elmentos 

constantes numa proposta de 

pesquisa a partir da proposta de 

um discente 

 Apresntação de proposta de pesquisa, no 

modelo de video conferência, fazendo-se 

uso do Google Meet 

 

 Registros de participação no 

encontro síncrono, com 

reflexões sobre a proposta 

apresntada. 

 

70 30 

1
2

/1
0

/2
0
2

0
 a

 

1
8

/1
0

/2
0
2

0
 

Os elementos 

teóricos num 

trabalho de 

conclusão de curso 

 Refletir sobre os elmentos 

teóricos numa proposta de 

pesquisa a partir da proposta de 

um discente 

 Apresntação de proposta de pesquisa, no 

modelo de video conferência, fazendo-se 

uso do Google Meet 

 Texto disponibilizado na sals de aula 

google Clrssom  

 

 Registros de participação no 

encontro síncrono, com 

reflexões sobre a proposta 

apresntada. 

 Construção textual sobre o 

tem proposto 

 

70 30 

1
9

/1
0

/2
0
2

0
 a

 

2
5

/1
0

/2
0
2

0
 

A metodologia do 

trabalho de pesquisa 

 Refletir sobre os elmentos 

metodológicos constantes numa 

proposta de pesquisa a partir da 

proposta de um discente 

 Apresntação de proposta de pesquisa, no 

modelo de video conferência, fazendo-se 

uso do Google Meet 

 Texto disponibilizado na sals de aula 

google Clrssom 

 

 Registros de participação no 

encontro síncrono, com 

reflexões sobre a proposta 

apresntada. 

 Construção textual sobre o 

tem proposto 

 

70 30 

2
6

/1
0

/2
0
2

0
 a

 

0
1

/1
1

/2
0
2

0
 

A formação do 

professor 

pesquisador 

 

 Estudar concepções sobre a 

relação entre o professor e a 

pesquisa. 

 Material produzido em slids, sobre o tema 

de estudo, apresentado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 Artigo sobre sobre o tema de estudo, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 Participação no encontro 

síncrono. 

 Construção textual sobre o 

tem proposto 

70 30 



0
2

/1
1

/2
0
2

0
 a

 

0
8

/1
1

/2
0
2

0
 

A formação do 

professor 

pesquisador 

 

 Estudar concepções sobre a 

relação entre o professor e a 

pesquisa. 

 Material produzido em slids, sobre o tema 

de estudo, apresentado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 Artigo sobre sobre o tema de estudo, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 Participação no encontro 

síncrono. 

 Construção textual sobre o 

tem proposto 

70 30 

0
9

/1
1

/2
0
2

0
 a

 

1
5

/1
1

/2
0
2

0
 A pesquisa em 

Matemática: o 

pesquisador no 

âmbito do 

conhecimento 

matemático 

 Compreender as 

especificidades da pesquisa em 

Matemática. 

 Conhecer fatores que 

diferenciam a pesquisa em 

Matemática da pesquisa em 

Educação Matemática 

 Textos, disponibilizados  na sala de aula 

remota através da plataforma Google 

Clrssom, sobre o tema da aula. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Construção textual sobre o 

tem proposto 

70 30 

1
6

/1
1

/2
0
2

0
 a

 

2
2

/1
1

/2
0
2

0
 Os elos entre dados, 

análises e teoria na 

pesquisa qualitativa 

em Educação 

Matemática 

 Refletir sobre a importância da 

sincronia entre os elmentos de 

uma epsquisa 

 Material produzido em slids, sobre o tema 

de estudo, apresentado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 Textos, disponibilizados  na sala de aula 

remota através da plataforma Google 

Clrssom, sobre o tema da aula. 

 Participação no encontro 

síncrono. 

 Construção textual sobre o 

tem proposto 

70 30 

2
3

/1
1

/2
0
2

0
 a

 

2
9

/1
1

/2
0
2

0
 

A pesquisa para o 

TCC 

 Refletir sobre a construção de 

uma pesquisa (TCC) a partir da 

proposta de um discente 

 Material produzido em slids, sobre o tema 

de estudo, apresentado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 

 Participação no encontro 

síncrono. 

Construção textual sobre o 

tem proposto.  

70 30 

3
0

/1
1

/2
0
2

0
 a

 

0
6

/1
2

/2
0
2

0
 

A pesquisa para o 

TCC 

 Refletir sobre a construção de 

uma pesquisa (TCC) a partir da 

proposta de um discente 

 Material produzido em slids, sobre o tema 

de estudo, apresentado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 

 Participação no encontro 

síncrono. 

Construção textual sobre o 

tem proposto.  

70 30 

0
7

/1
2

/2
0
2

0
 a

 

1
3

/1
2

/2
0
2

0
 

A pesquisa para o 

TCC 

 Refletir sobre a construção de 

uma pesquisa (TCC) a partir da 

proposta de um discente 

 Material produzido em slids, sobre o tema 

de estudo, apresentado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 

 Participação no encontro 

síncrono. 

Construção textual sobre o 

tem proposto.  

70 30 

Legendas: AI (Atividade Individual), AC (Atividade Colaborativa). 

Observação 1: É importante enfatizar que, do total da carga horária da disciplina (40  horas),  10  horas foram  ministradas presencialmente e que 30 

horas serão ministradas de forma remota; 



Observação 2: A nota final do discente será uma média aritmética, entre o desempenho obtido nas atividades presenciais (AP) e o desempenho obtido 

nas atividades remotas (AR). 

 

Assinatura do Docente:  

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso:  

Local/Data da Aprovação: 

 

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTE DE ATIVIDADES NÃO 
PRESENCIAIS 

 
 
 

Turma: Única  

CURSO: LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA 

COMPONENTE CURRICULAR: PRÁTICA DE ENSINO DA MATEMÁTICA IV 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): CICERO DA SILVA PEREIRA 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA: 80% 

20% (16 h/a) foi ministrado 

presencialmente ,restando 68h/a 

 
 
 

 
TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE       

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA 

     HORÁRIA 

A prática 
docente 
como 

referência 
na 

formação 
do 

educador 

Semestre 1 Modelos 
explicativos da 
vida da sala de 
aula 

Compreender a 

importância da prática 

de ensino na/para a 

formação do professor 

de Matemática. 

Material escrito 

disponibilizado 

no google sala 

de aula 

 

 

Fórum (não 

avaliativo) 

31/08 a 

04/06/2020 

    ---------------- ---------------      4 h/a 

A prática 
docente 

como 
referência 

na 

formação 
do 

educador. 

Semestre 2 Contribuições 

possíveis de 

práticas docentes 

bem-sucedidas. 

Compreender a 
importância da prática 
de ensino na/para a 
formação do professor 
de Matemática. 

Material escrito 

disponibilizado 

no google sala 

de aula 

 

 

Tarefa via 
google sala de 

aula 

08/09 a 

11/09/2020 

Atividade 
Individual 

 
10 pontos 

       ------------------      4 h/a 

Metodo-

logias de 

ensino de 

Matemáti

ca para o 

último 

ano do 

Ensino 

Médio 

Semestre 3 A Resolução de 

problemas como 

metodologia de 

ensino. 

Compreender os 

problemas como ponto 

de partida para a 

construção da 

aprendizagem 

Slides narrados 

disponibilizado 

no google sala 

de aula 

 

Encontro 

Síncrono para 

discussão e 

dúvidas 

Fórum e 

Questionário 
14/09 a 

18/09/2020 

 

Questionário  

 

6 pontos 

Fórum de 

discussaõ 

 

4 pontos 

     4 h/a 



 

Metodo-

logias de 

ensino de 

Matemáti

ca para o 

último 

ano do 

Ensino 

Médio 

Semestre 4 A Resolução de 

problemas como 

metodologia de 

ensino. 

Compreender os 

problemas como 

ponto de partida 

para a 

construção da 

aprendizagem 

Video do 

youtube 

disponibilizado 

no google sala 

de aula 

Fórum  e teste 21/09  

a 

25/09/2020 

Teste 

 

7 pontos 

Fórum de     

discussaõ 

 

3 pontos 

       4 h/a 

O planeja-

mento de 

aula. 

Semestre 5 Planos de ensino 

e de aulas 

 Construir planos de aula 

referentes a conteúdos do 

último ano do Ensino 

Médio; 

Material escrito 

e slides narrados 

------------       28/09  

a 

      

02/10/2020 

 

----------------   --------------- 4 h/a 

O planeja-

mento de 

aula. 

Semestre 6 Aulas simuladas: 

espaços para 

reflexões sobre as 

ações didáticas. 

Construir planos de 

aula referentes a 

conteúdos do 

último ano do 

Ensino Médio; 

simular aulas. 

Material escrito 

Slides narrados 

 

Encontro 

Síncrono 

Tarefa       05/10  

a 

        

09/10/2020 

 

Atividade de 

produção 

escrita 

 

10 pontos 

--------------- 4 h/a 

A 

Matemá-

tica do 

último 

ano do 

Ensino 

Médio 

Semestre 7 As abordagens de 

livros didáticos de 

Matemática; 

Perceber a 

influência do 

livro didático 

no ensino de 

Matemática 

Material escrito 

disponibilizado 

no google sala 

de aula 

 

 

--------------       13/10  

a 

            

16/10/2020 

 

----------------

- 
 ----------------- 4 h/a 

A 

Matemá-

tica do 

último 

ano do 

Ensino 

Médio 

Semestre 8 A metodologia do 

professor versus 

livro didático de 

Matemática. 

Avaliar 

crtiticamente os 

livros didáticos 

de Matemática 

Material escrito 

disponibilizado 

no google sala 

de aula 

 

Vídeo do 

youtube 

Fórum de 

discussão 

19/10  

a 

            

23/10/2020 

 

---------------  Fórum de     

discussão 

 

     10 pontos 

4 h/a 



O 

processo 

de 

avaliação 

no ensino 

de 

Matemá-

tica. 

Semestre 9 A avaliação e 

seus significados; 

Compreender, 

distinguir e 

aplicar os 

diversos 

processos de 

avaliação que 

podem ser 

utilizados no 

Ensino Básico. 

Material escrito 

disponibilizado 

no google sala 

de aula 

 

 

Encontro 

Síncrono com 

discussão sobre 

o tema e dúvidas 

---------------       26/10  

a 

            

30/10/2020 

 

----------------  ------------- 4 h/a 

O 

processo 

de 

avaliação 

no ensino 

de 

Matemá-

tica. 

Semestre 10 A avaliação e 

seus significados; 

Compreender, 

distinguir e 

aplicar os 

diversos 

processos de 

avaliação que 

podem ser 

utilizados no 

Ensino Básico. 

Material escrito 

disponibilizado 

no google sala 

de aula 

 

Atividade de 

produção 

escrita 

                  

03/11 

a 

            

06/11/2020 

 

Atividade 

de produção 

escrita 

 

10 pontos 

   --------------- 4 h/a 

O 

processo 

de 

avaliação 

no ensino 

de 

Matemá-

tica. 

Semestre 11 Relações entre 

concepções 

docentes sobre 

matemática e 

processos de 

avaliação no 

enisno-

aprendizagem. 

Compreender, 

distinguir e 

aplicar os 

diversos 

processos de 

avaliação que 

podem ser 

utilizados no 

Ensino Básico. 

Material escrito 

disponibilizado 

no google sala 

de aula 

 

Vídeo do 

youtube 

-------------         09/11 

a 

            

13/11/2020 

 

----------------

-- 
      Fórum  

  

 Sem pontuação 

4 h/a 

Aprendi-

zagem da 

docência 

Semestre 12 A formação do 

professor que 

ensina 

Matemática 

Adquirir 

conhecimentos 

teóricos e 

práticos 

relacionados ao 

exercício da 

docência. 

Link para artigo 

sobre o tema 

Questionário       16/11 

a 

            

20/11/2020 

 

Questionário 

 

10 pontos 

  ------------ 5 h/a 

Aprendi-

zagem da 

docência 

Semestre 13 A formação do 

professor que 

ensina 

Matemática 

Adquirir 

conhecimentos 

teóricos e 

práticos 

relacionados ao 

exercício da 

docência. 

Link para artigo 

sobre o tema 

Fórum        23/11 

a 

            

27/11/2020 

 

--------------    Fórum  

 10 pontos 

5 h/a 



Finaliza-

ção da 

disciplina 

Semestre 14 A formação do 

professor que 

ensina 

Matemática 

Discutir a 

importância do 

conhecimento 

construido no 

curso 

Link para artigo 

sobre o tema 

 

Encontro 

síncrono para 

finalização 

Fórum e 

Questionário 

      30/11 

a 

            

04/12/2020 

 

Questionário 

 

10 pontos 

       Fórum  

 

      10 pontos 

     5 h/a 

Finaliza-

ção da 

disciplina 

Semestre 15 A formação do 

professor que 

ensina 

Matemática 

Discutir a 

importância do 

conhecimento 

construido no 

curso 

Link para artigo 

sobre o tema 

 

Encontro 

síncrono para 

finalização 

       07/1 

a 

            

11/12/2020 

 

         

 

     5 h/a 

 

 

Legendas: AI (Atividade Individual), AC (Atividade Colaborativa). 

Observação 1: Como atividade além das citadas, os alunos deverão produzir micro-aulas em vídeo e disponibilizar no google sala de aula. Estas atividades terão peso 60. 

Observação 2: A nota das atividades será a soma das atividades individuais e colaborativas e terá peso 40. 

A nota final será a média ponderada das notas das atividades e a nota da video aula. 

 

 

Assinatura do Docente:  

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso:  

Local/Data da Aprovação: 

 

 


