
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 

Instituída pela Lei no 10.425, de 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 

COORDENADORIA DE MATEMÁTICA – COMAT 

CURSO: Matemática 

Grau Acadêmico: Licenciatura Turno: Noturno Currículo: 2019 

 

Unidade curricular: Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental 

Natureza: Obrigatória Unidade Acadêmica: DEMAT Período: 5º 

Carga Horária (em hora e em hora-aula): 

Total: 72h/a – 66h Teórica: 0h/a – 0h Prática: 72h/a – 66h 

Pré-requisito Matemática dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental 
Correquisito: Não há 

Docente Responsável: Viviane Cristina Almada de Oliveira 
 

 

EMENTA 

O currículo de Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental: a natureza da Matemática; 

finalidades e objetivos do ensino da Matemática; evolução curricular e tendências atuais. A aula 

de Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental: o papel do professor e do aluno no 

processo de ensino aprendizagem; natureza e papel das tarefas de aprendizagem; 

comunicação, formas de organização e de trabalho, avaliação da aprendizagem; materiais 

manipuláveis, tecnologia, livro didático: potencialidades e limitações; planejamento da prática 

letiva. Unidades temáticas dos programas dos anos finais do Ensino Fundamental - Números; 

Álgebra; Geometria; Grandezas e Medidas e Probabilidade e estatística: o seu lugar na 

Matemática; o seu lugar no currículo de Matemática; dificuldades de aprendizagem nos temas 

e abordagens didáticas para o seu ensino. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. O currículo de Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental: 
     1.1. a natureza da Matemática;   
     1.2. finalidades e objetivos do ensino da Matemática; 
     1.3. evolução curricular e tendências atuais. 
 
2. A aula de Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental: 
     2.1. o papel do professor e do aluno no processo de ensino aprendizagem; 
     2.2. natureza e papel das tarefas de aprendizagem; 
     2.3. comunicação, formas de organização e de trabalho, 
     2.4. avaliação da aprendizagem; 
     2.5. materiais manipuláveis, tecnologia, livro didático: potencialidades e limitações; 
     2.6. planejamento da prática letiva. 
 



3. Unidades temáticas dos programas dos anos finais do Ensino Fundamental 
     3.1. Problemas relacionados aos processos de ensino e de aprendizagem  
     3.2. Abordagens didáticas possíveis para:  
          3.2.1. Números; 
          3.2.2. Álgebra; 
          3.2.3. Geometria; 
          3.2.4. Grandezas e Medidas e 
          3.2.5. Probabilidade e estatística 

 

OBJETIVOS 

Revisitar as unidades temáticas Números; Álgebra; Geometria; Grandezas e Medidas e 
Probabilidade e Estatística que constam dos programas dos anos finais do Ensino 
Fundamental; 
Estabelecer relação entre os conteúdos matemáticos estudados durante a sua formação inicial 
e a prática docente nos anos finais do Ensino Fundamental; 
Saber utilizar as tecnologias digitais e diferentes tipos de materiais didáticos no ensino dos 
conteúdos matemáticos nos anos finais. 
Ter uma leitura crítica sobre os livros didáticos escolares e sobre as orientações curriculares 
vigentes para os anos finais do Ensino Fundamental. 
Elaborar abordagens didáticas para o ensino dos conteúdos matemáticos dos anos finais do 
Ensino Fundamental, contemplando diferentes tipos de tarefas, sua sequenciação e objetivos 
visados, nomeadamente as que envolvem o uso de tecnologia ou outros recursos. 

METODOLOGIA 

 Aulas síncronas (56ha, dentro dos horários previstos para esta unidade curricular pela 
COMAT)  
 
Essas aulas acontecerão em vinte e oito encontros semanais, de 2ha, utilizando-se o 
Google Meet. Um link para as aulas será gerado e enviado aos alunos, por e-mail, de 
acordo com endereços eletrônicos disponíveis no Portal Didático da UFSJ, no início do 
semestre letivo.  
 
As projeções que forem utilizadas nas aulas serão disponibilizadas a todos os alunos 
inscritos na unidade curricular.  
 
Durante as aulas serão discutidos e explorados os principais aspectos de textos 
acadêmicos que abordam a temática desta unidade curricular. O registro analítico desses 
materiais será solicitado aos discentes com antecedência mínima de uma semana e deverá 
ser encaminhado por cada um deles à docente via Portal Didático. Do mesmo modo, o 
registro escrito de todos os trabalhos (previstos nos itens i, ii e iii) e o vídeo produzido e 
gravado pelo estudante (previsto em v) deverão ser postados em pastas específicas do 
Portal Didático. 
 
 

 Atividades assíncronas (16ha)  
 

As atividades assíncronas serão realizadas pelos alunos, de acordo com os horários que lhes 
forem mais convenientes e, caso seja solicitada produção referente a alguma atividade 
específica, ela será agendada com, pelo menos, uma semana de antecedência e deverá ser 
encaminhada pelo aluno à docente via Portal Didático. Tais atividades serão alocadas no 
lançamento do diário eletrônico em datas e horários distintos dos previstos para as aulas 



síncronas, divulgados junto aos estudantes no início do semestre letivo. 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
As avaliações serão realizadas ao longo do semestre, com apresentações de atividades 
durante as aulas síncronas. O total de 10 (dez) pontos será distribuído como segue: 
 

i. Trabalhos realizados ao longo do semestre (em grupo ou individualmente): até 4 pontos 
 

a.    Apresentação de avaliações individuais sobre exercícios/tarefas, 
preferencialmente de livros didáticos, que abordem objetos de conhecimento das 
unidades temáticas (Números; Álgebra; Geometria; Grandezas e Medidas; e, 
Probabilidade e estatística): até 1 ponto 

b.    Escrita de relatórios analíticos (individuais) de leituras realizadas: até 1,5 ponto 
c.    Escrita de relatórios de atividades apresentadas por outros colegas de turma: 

até 1,5 ponto 
 

ii. Apresentação de seminário(s) (individual ou em grupo, dependendo do número de alunos 
inscritos na uc): até 1,5 pontos  
 

iii. Plano de aula (em grupo): até 1,5 pontos  
 

iv. Simulação didática (em grupo): até 1,5 pontos  
 

v. Produção e gravação de um vídeo (individual), com duração entre 3 e 5 minutos, que 
discuta aspectos relacionados ao ensino e à aprendizagem de objeto(s) de 
conhecimento previsto(s) em alguma das unidades temáticas: até 1,5 pontos 

 
A nota final do aluno será calculada pelo somatório das notas obtidas nas atividades acima 
discriminadas. Para obter aprovação, é necessário que o aluno consiga nota final maior ou 
igual a 6 pontos e frequência igual ou superior a 75% das aulas. 
 
Caso a nota final seja inferior a 6 pontos, haverá uma prova substitutiva dissertativa versando 
sobre todo o conteúdo programático da unidade curricular.  
  
A frequência das aulas semanais (contando as síncronas e assíncronas previamente 
agendadas) será computada pela entrega dos trabalhos previstos no item i, via Portal didático. 
A frequência da última semana será conferida pela entrega da avaliação da uc e da 
autoavaliação do estudante por escrito.  
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