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Ementa
Revisão e aprofundamento do conteúdo de funções, combinatória e probabilidade no currículo de 
matemática do ensino básico. Desenvolvimento de atividades envolvendo os conceitos abordados 
com vistas ao tratamento para o ensino dos mesmos na escola básica. Apresentação e discussão de 
aspectos fundamentais da profissão de professor de matemática em relação ao planejamento de suas
aulas e considerações a respeito do conteúdo a ser ensinado: motivação inicial; intencionalidade; 
arbitrário e necessário; atividades ricas; erros, dificuldades e preconceitos; formas de representação;
localização do conteúdo; e flexibilidade.

Teoria
As primeiras semanas da disciplina serão dedicadas à apresentação dos oito aspectos mencionados 
na ementa. Para isso a docente selecionará atividades de conteúdos dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e tidos como pré-requisitos dos conteúdos da ementa e usará tais atividades com a 
turma. Os licenciandos irão atuar como estudantes, resolvendo de fato a atividade e, em seguida, 
atuarão como professores, considerando os oito aspectos em relação a atividade apresentada. Depois
da apresentação inicial dos aspectos, as atividades aplicadas pela docente passarão a ser focadas nos
conteúdos da ementa (Ensino Médio). Uma aula “teórica” por semana será realizada para aplicação 
e resolução da atividade.

Prática
As aulas que posteriores a aplicação e resolução de atividades serão focadas em discussões. Neste 
momento, os licenciandos serão convidados a pensar como professores, refletindo sobre a atividade 
em relação aos 8 aspectos apresentados, buscando potencialidades e limitações.
Após cada aula prática, os estudantes terão quatro dias para realizar entrega da questão da semana 
via Moodle. A docente iniciará a aula seguinte comentando possíveis destaques ou pontos de 
interesse das entregas dos estudantes. Tais atividades serão avaliadas de com: Insuficiente; Parcial; 
ou Completo. Esses conceitos serão convertidos em valor numérico para compor a primeira parte da
nota final da disciplina (vide “Forma e critérios de avaliação” a seguir para mais detalhes).

Atendimento
A docente dará suporte através de contato por e-mail e pela página do Moodle, considerando, 
quando necessário ou solicitado, reuniões virtuais. Além disso, será marcado um horário no qual a 
docente está disponível no campus para atendimento presencial. Será disponibilizada uma hora (1h) 
por semana – os detalhes serão definidos na primeira semana de aula com turma e divulgados no 
Moodle. Além do atendimento com a docente, a disciplina também conta com um PAD voluntário. 
O PAD dará suporte aos estudantes via Moodle, e-mail e/ou GoogleMeet – os detalhes também 
serão definidos na primeira semana de aula.

Avaliação



A aprovação na disciplina será por nota e frequência nas aulas, sendo necessário atingir nota maior 
ou igual a cinco (5,0) e frequência nas aulas maior ou igual 75%. 
A nota será composta por quatro partes: entregas semanais (5,0 pontos), autoavaliação (1,0 ponto), 
participação (1,0 ponto) e atividade final (3,0 pontos). 
Uma descrição mais detalhada de cada uma dessas partes é dada a seguir:
a) Entregas semanais.
Valem até cinco pontos na nota final. É esperado algo entre 8 – 12 entregas ao longo do semestre. 
Essas entregas são individuais e serão realizadas via Moodle em atividade criada pela docente 
especificamente para este fim. A docente irá conceituar cada entrega como: Insuficiente; Parcial; ou 
Completa. Ao final do semestre, feito o compto total de cada estudante, será gerada uma nota 
numérica de, no máximo, cinco (5,0).
b) Autoavaliação.
Atividade individual, na qual cada estudante deverá atribuir uma nota, de no máximo um ponto 
(1,0), para a sua dedicação geral à disciplina. A autoavaliação deverá ser realizada em atividade 
criada para este fim via Moodle da disciplina e deverá ser acompanhada de justificativa de cada 
estudante.
c) Participação.
A frequência nas aulas poderá agregar até um ponto (1,0) na nota final de cada estudante. 
d) Atividade final.
Com um máximo de 3,0 pontos, individualmente, cada estudante deverá realizar uma entrega em 
atividade criada no Moodle para este fim, contendo um planejamento de atividade com comentários
sobre os oito aspectos estudados ao longo da disciplina. A docente irá avaliar a entrega e atribuir a 
nota (entre zero e três).
**Casos especiais e/ou circunstâncias atípicas serão tratados como tal e de forma individual.
e) Caso não seja atingida a média para aprovação, a docente irá disponibilizar atividade de 
recuperação baseada nas entregas semanais.

Critério para aprovação
Nota
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