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Concepções de Matemática. Função histórica, social e política da matemática. O ensino de
matemática no Ensino Fundamental por meio da resolução de problemas, favorecendo a
construção e aprofundamento dos conteúdos; evolução da quantificação e suas
consequências pedagógicas. Tendências atuais os sistemas de numeração. Eixos
articuladores: Números, Medidas e Geometria. (Tratamento da Informação)
OBJETIVOS
1. Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar
o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, característico da
Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de
investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas.
2. Resolver

situações-problemas,

sabendo

validar

estratégias

e

resultados,

desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como intuição, indução, dedução,
analogia, estimativas, e utilizando conceitos e procedimentos matemáticos, bem como
instrumentos tecnológicos disponíveis.
3. Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar
resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da
linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e diferentes representações
matemáticas.
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4. Oferecer ao licenciando oportunidades de reflexão para que possam ter clareza de
suas próprias concepções sobre a Matemática, uma vez que a prática em sala de aula,
as escolhas pedagógicas, a definição de objetivos e conteúdos de ensino e as formas
de avaliação estão intimamente ligadas a essas concepções.
PERFIL DO EGRESSO
O curso de Pedagogia da FAT objetiva a formação do profissional da educação capaz de
atuar com ética e compromisso em espaços escolares e não escolares, na promoção da
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos
níveis e modalidades do processo educativo. Além disso, visa a formação desse
profissional capaz de reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas,
cognitivas, emocionais e afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas;
e capaz de identificar problemas socioculturais e educacionais, respeitando as diferenças
existentes na sociedade.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Concepções de Matemática
1.1. O lugar do professor de Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental Concepções.
1.2. Tendências para o ensino de Matemática: Etnomatemática, resolução de
problemas, história da matemática, modelagem matemática e jogos.
1.3. Compreender a natureza da Matemática e pensar na aula de matemática.
1.4. Diretrizes do MEC para o ensino de matemática nos anos iniciais do ensino
fundamental: educação infantil e do 1º ao 5º ano - PCN e RCNEI.
2. Eixos articuladores: NÚMEROS E OPERAÇÕES, ESPAÇO E FORMA, GRANDEZAS
E MEDIDAS E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO.
2.1.Números naturais e as operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e
divisão e possibilidades metodológicas.
2.2.Frações, representação decimal, operações e resolução de problemas.
2.3. Medidas.
2.4. Formas e noções geométricas.
2.5. Construção e interpretação de tabelas e gráficos.
2.6. Raciocínio combinatório e probabilidade.
3. Análise, criação e recriação de caminhos para o “fazer matemática” na sala de aula –
(observação, planos de aulas, sequências didáticas, projetos, análise de livros
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didáticos, avaliações em Matemática).
4. Observação e articulação entre o teórico e o prático existente nas escolas, referente ao
ensino de matemática na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.
METODOLOGIA
Optamos por desenvolver as atividades dentro de uma concepção crítico-reflexiva, onde o
discente possa desenvolver-se, mostrando suas potencialidades, através de: leituras e
análises de textos, discussões, painéis, aulas dialogadas, trabalhos de grupo e individuais,
resolução de problemas, provas, análise de vídeos, montagem e execução de oficinas,
elaboração de planos,

projetos, relatos orais, escritas de si, relatórios escritos, aulas

simuladas e ações intervencionistas.
Dinâmica das aulas :
Objetivos – sensibilização – formação de grupos e ou individual – atividade –
socialização – apresentação sistematizando – avaliação e próxima aula
(recomendações).
AVALIAÇÃO
•

O processo avaliativo será pautado no desenvolvimento dos discentes (durante
todo o semestre) observando: a participação, a capacidade de síntese e de
coerência nas atividades orais e escritas (provas e produções) - tanto individual
como em grupo, a abertura ao diálogo com o diferente, a frequência mínima de
75% e auto avaliação.
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