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I    IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR
1.1  Natureza  do  componente:  (  X )Disciplina   (   )Atividades  da  prática2 (   )Estágio 
Supervisionado Obrigatório  (    )Trabalho de Conclusão de Curso – TCC  
1.2 Nome do componente: Ensino de Matemática 
CÓDIGO: 0301065-1                      CRÉDITOS: 4                      CARGA HORÁRIA: 60 h/a      
Pré-Requisito: Didática                                                              Código: 0301009-1
Curso: Pedagogia      

II EMENTA
Objetivos e finalidades da Matemática nos currículos escolares. Investigação, prática e teorização 
sobre objetivos, temas, conteúdos, conceitos e metodologias abordadas no ensino. Produção e uso 
de materiais didáticos e recursos tecnológicos no ensino de Matemática.

III OBJETIVOS
• Compreender a matemática como uma linguagem, um sistema de representação, 

uma ferramenta de pensamento, um conhecimento social historicamente construído. 
• Investigar a intencionalidade do ensino de matemática nos currículos escolares e a 

sua relação com conteúdos e métodos.
• Planejar  atividades  de  ensino  e  desenvolvê-las  em  diferentes  perspectivas 

metodológicas: a resolução de problemas, a história da matemática e o uso de jogos e 
recursos tecnológicos.  

IV CONTEÚDO 
Unidade I – Concepções de matemática e seu ensino na educação infantil, nos anos 
iniciais e no primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos:

• A matemática nos currículos escolares: o que é, para que, para quem e como se 
ensina.

Unidade II – Teorização e prática sobre os blocos de conteúdos:

• Números e Operações
• Tratamento da Informação

Unidade III – Teorização e prática sobre os blocos de conteúdos: 
1  Art. 53. O PGCC é o documento que explicita o papel de cada componente curricular no contexto geral da formação proposta 
no projeto pedagógico de curso, e define a ação pedagógica do professor e do discente. (RCG (Resolução nº 05/2010 – CONSEPE – 
10/02/2010).

Art. 54.  Parágrafo único – É obrigatória a entrega até o término do semestre precedente,  do PGCC pelo professor, para 
aprovação pela Comissão de Projeto Pedagógico de Curso, bem como para a apresentação, discussão e disponibilização aos alunos no 
primeiro dia de aula do semestre letivo.
2 Art. 28.  Parágrafo único – Essas atividades são específicas dos cursos de licenciatura no atendimento às DCN de Formação de 
Professores.
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Grandezas e Medidas
Espaço e Forma   

V METODOLOGIA
O trabalho aqui  proposto parte da compreensão que se aprende quando se tem um 
problema  a  ser  investigado,  uma  pergunta  a  ser  respondida.  Nesse  sentido,  a 
problematização será uma constante nas atividades a serem desenvolvidas em sala de 
aula e fora dela. O envolvimento dos/as estudantes no cumprimento de prazos e tarefas 
será  de  fundamental  importância  para  o  bom  andamento  das  atividades  a  serem 
propostas  como:  leituras,  fichamentos,  investigações,  reflexões  sobre  a  prática, 
planejamentos, produção de material didático e realização de oficinas.

VI PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação  das  atividades  dar-se-á  mediante  os  objetivos  e  metodologia  propostos. 
Serão organizadas atividades individuais e grupais que permitam aos/às estudantes a 
produção  de  relatórios,  planejamentos  didáticos,  leituras  e  registros  escritos  sobre  a 
compreensão dos textos estudados.  Outras formas de produção como murais, jornais, 
problemotecas, blogs, poderão ser utilizados no processo avaliativo.
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