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EMENTA 

Subsídios teóricos, metodológicos e de recursos para a atuação na área da Matemática 
e da Educação Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental e na Educação 
Infantil; Atividades práticas de Matemática que possibilitem uma vivência dos diversos 
conteúdos trabalhados. A concepção de conhecimento matemático que permeia o 
currículo, o planejamento e a prática. O ensino de matemática na perspectiva da 
educação inclusiva. 
 

OBJETIVOS 

- Preparar os alunos e alunas do curso de Pedagogia para trabalharem os conteúdos 
específicos de Matemática junto aos seus futuros alunos e alunas dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental e da Educação Infantil. 
- Analisar alternativas metodológicas e materiais didáticos relacionados ao ensino de 
matemática dos anos iniciais e Educação Infantil que privilegiam uma prática 
investigativa; 
- Discutir as diferentes concepções sobre ensinar e aprender matemática; 
- Compreender o ensino da Matemática como disciplina que prioriza a criação de 
estratégias para solução de problemas, a comprovação, a justificativa, a argumentação, 
o espírito critico e que favorecem a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal 
e autonomia – provendo meios para intervir na realidade. 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

Unidade I: Reflexões sobre ensinar e aprender matemática na Pré-Escola e nos 
Anos Iniciais 

 O desafio de aprender e ensinar Matemática; 

 Características do conhecimento Matemático; 

 Modos de ver e conceber o ensino e aprendizagem matemática no Brasil; 

 Os diferentes saberes do professor: saberes didáticos, saberes de 
aprendizagem e saberes matemáticos; 

 Ambiente inclusivo para a aprendizagem matemática. 
 

Unidade II: Perspectivas do Ensino e Aprendizagem da Matemática 

 O conceito de número; 

 Classificação; Séries e Sequências; 

 Sistema de Numeração Decimal; 

 Resolução de problemas: aulas exploratório-investigativas; 

 Algoritmos matemáticos (adição, subtração, multiplicação e divisão); 

 Frações; 

 Expressões numéricas; 

 Conhecimentos e modo de pensar geométrico como apropriação cultural; 

 Exploração, mensuração e representação plana do espaço geométrico. 
 



METODOLOGIA 

 Leitura prévia pelos alunos dos textos do curso; 

 Produção de textos no decorrer dos encontros;  

 Debates; trabalhos em grupo; seminários e oficinas;  

 Pesquisas bibliográficas (incluindo pesquisas na Internet); 

 Oficinas Pedagógicas sob a responsabilidade da docente; 

 Confecção e exposição da Caixa Matemática. 
 
Excepcionalmente, neste ano de 2020 em função da suspensão do calendário 
acadêmico e de seu retorno autorizado de forma remota pela Resolução n° 
254/CONSEA/UNIR, de 09 de setembro de 2020, a disciplina DEC00044 – 
FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DO ENSINO DA MATEMÁTICA (80horas) – será 
reiniciada no formato de aulas remotas, com atividades síncronas e assíncronas.  
Serão contabilizadas as aulas dadas de forma presencial e registradas no SIGAA no 
período que antecedeu a pandemia (COVID 19) e o restante da carga horária será 
desenvolvida por meio remoto com a utilização dos seguintes procedimentos, recursos 
e atividades didáticas:  
- 40 aulas presenciais;  
- Das 56 aulas restantes, 25% serão ofertadas de forma síncrona, ou seja, 14 aulas 
distribuídas em 7 encontros remotos de 1 hora e 40 minutos cada; as atividades 
síncronas, para esta oferta, serão realizadas por meio do google meet de maneira que 
em um mesmo lugar virtual, independente do lugar físico em que se encontrem, todos 
os discentes e docentes dialogarão em tempo real.  
- Serão ofertadas 42 aulas por Ensino Remoto em Situação Excepcional com 
atividades assíncronas: as atividades assíncronas serão: leitura dos textos enviados 
anexados no SIGAA; estudo de textos; elaboração de sínteses e análises dos textos. 
Resolução de atividades e situações-problema; Confecção da Caixa Matemática. 
 
Os materiais bibliográficos para estudo serão encaminhados, via Plataforma SIGAA, 
antes do início do período definido para as atividades síncronas.  
Além das atividades síncronas, para a comunicação, inclui-se: e-mails, whatsapp e a 
plataforma SIGAA.  
 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada durante todos os encontros e levará em consideração tanto 
a participação individual quanto nos trabalhos desenvolvidos em grupo. 
 
Na avaliação individual serão considerados os seguintes aspectos: 
 
- Presença nos encontros 
- Participação em todas as atividades previstas para os encontros, incluindo a leitura 
dos textos previamente disponibilizados; 
- Qualidade dos Registros Reflexivos elaborados e apresentados dos pós-encontros 
presenciais ou síncronos; 
- Apresentação das Caixas Matemáticas confeccionadas. 
 
Na avaliação das atividades em grupo serão considerados os seguintes aspectos: 
 
- Capacidade de organização do grupo; 
- Articulação das ideias do grupo com relação aos temas abordados; 
- Participação nas discussões durante os encontros. 
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