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Ementa
Exame crítico de livros e/ou materiais didáticos disponíveis para ensino fundamental e médio, 
analisando-os em relação à adequação de conteúdo e linguagem, riqueza de problemas propostos e 
exercícios. Preparação de textos para o ensino de matemática na escola básica, incluindo listas de 
exercícios e avaliações.

Teoria
A parte teórica será abordada através da sua aplicação na prática, o curso terá um enfoque prático e 
operacional: nas aulas o docente produzirá em tempo real, empregando overleaf, wolframcloud, 
vários softs e textos-fontes, trechos de textos didáticos e os discutirá face à teoria com os alunos, os 
alunos farão um trabalho em grupo, que consistirá em produzir um trecho de texto didático com 
toda a tecnologia discutida em aula e irão apresentá-lo para os colegas, em apresentação em que o 
texto será discutido face à teoria.

Prática
O curso terá um enfoque prático e operacional: nas aulas o docente produzirá em tempo real, 
empregando overleaf, wolframcloud, vários softs e textos-fontes, trechos de textos didáticos e os 
discutirá face à teoria com os alunos, os alunos farão um trabalho em grupo, que consistirá em 
produzir um trecho de texto didático com toda a tecnologia discutida em aula e irão apresentá-lo 
para os colegas.

Atendimento
Continuamente, principalmente através de whatsapp, mas também através de email e do google 
classroom. O curso também terá um site de suporte.

Avaliação
O aluno terá duas notas, uma da apresentação em grupo comentada mais acima, outra de um teste 
de verificação, feito para ver se o estudante participou de fato do trabalho em grupo ...será feita a 
média aritmética destas duas notas, caso a média seja menor do que cinco o estudante fará, na época
de exames, um exame no qual deverá tirar pelo menos cinco para passar. Bem estou colocando este 
critério para o caso em que eu teria que atribuir notas numéricas, caso seja permitido empregar os 
conceitos S ou I, eu os prefirirei, haja vista a fase de adaptação na qual estaremos. Então a 
apresentação do grupo terá a nota S ou I  ...e no testinho de verificação, que o estudante deverá 
fazer, o estudante pode manter ou mudar o conceito que teve o seu grupo. No caso de conceito I, o 
exame será uma oportunidade para o aluno reverter o resultado.

Critério para aprovação
Conceito
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Para a parte teórica as referências são as sugeridas pelo instituto:  1. LIMA, E. L., Exame de Textos:
Análise de Livros de Matemática para o Ensino Médio, SBM, 2001. 2. Goldstein, N. S. O texto sem
mistério: leitura e escrita na universidade, Editora Ática, 2009. 3. H. Sá Earp & R. B. Amaral, A 
course on Maths textbook analysis in the teachers training curriculum: the experience of Unicamp, 
Proceedings of the II International Conference on Mathematics textbook Research and 
Development, 2017. 4. Ministério da Educação, Base Nacional Comum Curricular v3, 2018, 
disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 5. Ministério da Educação, Guia de Livros 
Didáticos do Programa Nacional do Livro Didático, disponível em http://portal.mec.gov.br ...para a 
parte prática o docente sugerirá e fornecerá em pdf vários trechos de textos para os alunos durante o
semestre, estes textos serão tirados da bibliografia sugerida, também de outros livros ...e cada trecho
fornecido cobrirá especificamente a matéria de cada aula.  

Outras informações
Ainda não levantei o site de suporte para o curso, mas seu endereço será 
http://www.ime.unicamp.br/~marcio/ps2022/ma225z, este site será utilizado em conjunto com o 
google classroom, com uma lista de emails e um grupo de whatsapp, o docente utiliza um quadro 
virtual controlado por teclado, este quadro será projetado no datashow do básico e simultaneamente 
apresentado como uma videoaula pelo google classroom, de forma que o estudante terá a opção de 
assistir a aula na forma presencial ou em casa, como uma videoaula, sem qualquer prejuízo. Bem, o 
teste individual terá que ser presencial ...e o exame também.


