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EMENTA

Introdução ao estudo da Didática da Matemática: Conceitos da Didática da Matemática: a
influência francesa; Transposição Didática; Obstáculos epistemológicos e didáticos; Cotidiano
escolar e os efeitos didáticos. O processo de ensino/aprendizagem de matemática: O
planejamento de ensino: o quê, para quê e como planejar? – uma análise crítica; Objetivos
gerais do ensino da matemática; O diagnóstico; O plano de aula; A avaliação como um meio de
análise da formação dos alunos e do plano de ensino; O papel do professor de matemática. Os
documentos curriculares e o ensino de Matemática: Conceitos de currículo; Natureza da
Matemática Escolar; Finalidades e objetivos do ensino da Matemática; Desenvolvimento
curricular e tendências atuais.

CRONOGRAMA

Aulas 1 e 2 (16/08):
Introdução ao curso; apresentação e discussão do Plano de Ensino.

Aulas 3 a 10 (18, 23, 25 e 30/08):
Introdução ao estudo da Didática da Matemática: algumas conceituações da Didática da
Matemática;

Aulas 11 a 42 (06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29/09, 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27/10):
Conceitos da Didática da Matemática - a influência francesa:
Transposição Didática – transposição dos saberes; saber científico e saber escolar;
Obstáculos epistemológicos e didáticos – os obstáculos e a Matemática; diferentes tipos de
obstáculos;
Cotidiano escolar e os efeitos didáticos – efeito Topázio, Efeito Jourdain, Efeito de analogia,
Efeito Dienes, deslize metacognitivo.

Aulas 43 a 46 (01, 03/11):
O processo de ensino/aprendizagem de matemática: O planejamento de ensino: o quê, para



quê e como planejar? – uma análise crítica;

Aulas 47 a 58 (08, 10, 17, 22, 24 e 29/11):
Objetivos gerais do ensino da matemática – planejamento educacional;
O Plano de Ensino;
O diagnóstico;
O plano de aula – importância e características; etapas de um planejamento de ensino;

Aulas 59 a 66 (01, 06, 13 e 15/12):
A avaliação como um meio de análise da formação dos alunos e do plano de ensino;
O papel do professor de matemática – breve história da avaliação como atividade humana;
Propósitos e funções da avaliação; modos e instrumentos de avaliação;
A relação professor-aluno;

Aulas 67 a 70 (20 e 22/12):
Os documentos curriculares e o ensino de Matemática:
Natureza da Matemática Escolar;
Finalidades e objetivos do ensino da Matemática;
Desenvolvimento curricular e tendências atuais.

Aulas 71 e 72 (22/12) (reposição):
Encerramento do curso; avaliação da disciplina.

OBJETIVOS

Compreender os conceitos da Didática da Matemática e relacioná-los com a prática letiva em
Matemática para a elaboração de planos de curso e de aula de Matemática para o ensino
fundamental, médio e educação de jovens e adultos.
Compreender as implicações de aspetos relevantes da natureza da Matemática para o ensino
desta ciência.
Conhecer, analisar e discutir os tipos de avaliação da aprendizagem e a sua importância no
processo de ensino e de aprendizagem da matemática.
Conhecer as tendências curriculares recentes no ensino da Matemática, nomeadamente
relativas às finalidades e objetivos gerais e às abordagens metodológicas e avaliação, e
compreender formas de as integrar na prática letiva.
Analisar currículos e programas e planejar a prática letiva.

METODOLOGIA

O conteúdo proposto será desenvolvido, principalmente, por meio do estudo de textos
constantes na bibliografia indicada. Serão realizadas discussões em grupos, debates,
apresentação de seminários e sessões plenárias a respeito de textos estudados e filmes
exibidos, por meio dos quais os alunos serão incentivados a dialogar com os pares, a exporem
suas ideias e suas dúvidas, a refletir sobre os conteúdos trabalhados e confrontar diferentes
pontos de vista.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os alunos serão avaliados através dos seguintes instrumentos:

- seminários em grupo (Valor 10, peso 3);

- elaboração de um texto escrito, que poderá ser uma resenha crítica de um filme, um ensaio
ou uma dissertação acerca de um dos temas constantes no programa da disciplina (Valor



10, peso 2);

- autoavaliação (Valor 10, peso 1).

A nota final será a média proporcional das notas obtidas nessas avaliações. Será aprovado o
aluno que obtiver média igual ou superior a 6 e 75% de frequência às aulas. Ao final do
semestre, o aluno poderá fazer uma avaliação substitutiva, que constará da produção de um
texto escrito sobre temas tratados durante o semestre. Caso seja favorável ao aluno, a nota
obtida nessa avaliação deverá substituir a menor das notas obtidas nas avaliações anteriores,
servindo assim, para elevar a sua média final.
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