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EMENTA 

O currículo de Matemática nos anos iniciais 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 iniciais 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 iniciais 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. 

CRONOGRAMA 

Aula 1 – Apresentação da unidade curricular, critérios de avaliação, orientações sobre as   
               atividades avaliativas e estabelecimento de datas  
               
Aulas 2 a 5 – Orientações curriculares para Matemática nos anos iniciais 
 
Textos de referência: Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) 
                                  Trajetória e perspectivas para o ensino de Matemática nos anos iniciais                         
                                  (PASSOS e NACARATO, 2018)                                   
                                  A Matemática para os anos iniciais na BNCC e reflexões sobre a prática  
                                  docente (ORTEGA, 2020)   
 
Aulas 6 a 13 – A criança e a escola dos anos iniciais 
 
Textos de referência: Sobre crianças e sua relação com noções e situações da matemática nos  
                                  anos iniciais da escolarização (SANTOS, 2014)  



                                  Ensinar e aprender Matemática no Ensino Fundamental 
                                  (SANTOS, 2014) 
                                  O fazer matemático nos anos iniciais (Um ambiente para ensinar e  
                                  aprender matemática / O papel do registro do aluno e do professor para  
                                  os processos de comunicação e argumentação nas aulas de matemática /  
                                  A produção de significados matemáticos / Possibilidades e desafios da  
                                  interdisciplinaridade nas séries iniciais: a matemática e outras áreas do  
                                  conhecimento) (NACARATO, MENGALI e PASSOS, 2009)  
 
Aulas 14 a 19  – SEMINÁRIOS 1 
 
Textos de referência: Desenvolvimento do valor posicional com números naturais 
                                  Desenvolvendo significados para as operações 
                                  Estratégias para cálculos com números naturais 
                                  Desenvolvimento dos conceitos de frações 

 Cálculo com frações 
 Os conceitos de decimal, porcentagem e o cálculo decimal  
 Raciocínio proporcional 
 Desenvolvendo conceitos de medida 
 O pensamento e os conceitos geométricos 
 Conceitos em análise de dados 
 Pensamento Algébrico: generalizações, padrões e funções 

                                  (VAN DE WALLE, 2009) 
 
Aula 20 – Discussão dos primeiros seminários  
 
Aulas 21 a 26 – Conhecendo e experimentando materiais manipulativos para o ensino de  
                           Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental 
 
Textos de referência: Materiais manipulativos para o ensino de figuras planas (GONÇALVES,  
                                  GOMES e VIDIGAL, 2016)  
                                  Materiais manipulativos para o ensino de sólidos geométricos  
                                  (GONÇALVES, BASSO e LUCERO, 2016)                                
                                  Materiais manipulativos para o ensino das quatro operações básicas  
                                  (SHIH et al., 2016)  
                                  Materiais manipulativos para o ensino de frações e números decimais   
                                  (SHIH et al., 2016)   
 
Aula 27 – Discussão sobre as possibilidades dos materiais manipulativos para o ensino de  
                 Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental 
                            
Aulas 28 a 33 – SEMINÁRIOS 2 
 
Textos de referência: A Resolução de Problemas Criando Espaço para Produção de Saberes  

nas Aulas de Matemática dos Anos Iniciais (MENGALI, 2018)  
Alfabetização Matemática: Literatura e Geometria Integradas em uma 
Experiência Lúdica (RIBEIRO, 2018) 
O Desenvolvimento do Pensamento Funcional nos Anos Iniciais: 
Algumas Atividades para Serem Exploradas a Partir do Estudo de 
Sequências (SOUZA e SOUZA, 2018) 
A Investigação Matemática nos Anos Iniciais da Educação Básica: 
Possibilidades com a Literatura Infantil (SOUZA e PAULO, 2018) 
Do Espaço e das Formas ao Ensino de Geometria nos Anos Iniciais  
(ROESLER et al., 2018) 



A Estocástica: Ensino e Aprendizagem na Infância (ESPASANDIN e 
MENDONÇA, 2018) 
Matematica nos Anos Iniciais e o desenvolvimento do Pensamento 
algébrico (FERREIRA et al., 2017) 

 
Aula 34 – Avaliação da disciplina e autoavaliação dos estudantes 
 
Outras duas aulas estão previstas para realização de atividades da Semana da Matemática.  
 
Dentre as aulas apresentadas no cronograma, uma delas precisará ser reposta, devido à 
quantidade de aulas possível de ser comportada nos horários previstos para a unidade curricular 
no 2º semestre letivo, conforme calendário acadêmico. 
 
Os seminários 1 e 2 versarão sobre temáticas relacionadas à BNCC dos anos iniciais do ensino 
fundamental que discutam abordagens de: Números; Álgebra; Geometria; Grandezas e Medidas; 
e Probabilidade e Estatística; nessas discussões devem estar previstas considerações e 
elaborações que tratem de alguma(s) das seguintes problemáticas: o papel do professor e do 
aluno no processo de ensino aprendizagem; a natureza e papel das tarefas de aprendizagem, 
comunicação, formas de organização e de trabalho; avaliação da aprendizagem; e, materiais 
manipuláveis, tecnologia, livro didático.  
 
Para a realização dos seminários serão escolhidos pelos licenciandos artigos de referência, 
dentre alguns sugeridos pela professora. 
 
A quantidade de seminários apresentada no cronograma pode variar, de acordo com o número 
de matriculados na unidade curricular. Em caso de diminuição dos quantitativos indicados, serão 
acrescidas aulas sobre materiais manipulativos utilizados no ensino de objetos de conhecimento 
de Matemática dos anos iniciais ou atividades relacionadas a algum(s) texto(s) de referência que 
não tenha(m) sido escolhido(s) pela turma. 
 
Para o cumprimento da carga horária de prática de ensino como componente curricular, todas as 
atividades previstas nesta unidade curricular preveem, especificamente, a pesquisa e 
socialização com os pares acerca de conhecimentos produzidos sobre a matemática dos anos 
iniciais do ensino fundamental, o que envolverá ainda a experimentação de alguns materiais 
manipuláveis utilizados em práticas educativas planejadas para educandos que estão nessa 
etapa da escolarização. Com essa organização, pretende-se que a prática docente figure 
explicitamente como foco da formação, dando centralidade nesse processo à reflexão sobre a 
prática e vislumbrando a produção de (novos) conhecimentos voltados ao exercício profissional 
do professor de Matemática. 

 

OBJETIVOS 

Revisitar as unidades temáticas Números; Álgebra; Geometria; Grandezas e Medidas e 
Probabilidade e Estatística que constam dos programas dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental; 
Estabelecer relação entre os conteúdos matemáticos estudados durante a sua formação inicial 
e a prática docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 
Saber utilizar as tecnologias digitais e diferentes tipos de materiais didáticos no ensino dos 
conteúdos matemáticos nos anos iniciais. 
Ter uma leitura crítica sobre os livros didáticos escolares e sobre as orientações curriculares 
vigentes para os anos iniciais do Ensino Fundamental. 



Elaborar abordagens didáticas para o ensino dos conteúdos matemáticos dos anos iniciais 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 

Unidade curricular ofertada no formato presencial, contando com: 

 Aulas expositivas 

 Seminários 

 Grupos de discussão 

 Plenárias 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

As avaliações serão realizadas ao longo do semestre, com apresentações de atividades durante 

as aulas. O total de 100 (cem) pontos será distribuído como segue: 

i. Trabalhos realizados ao longo do semestre (individualmente ou em grupo): até 60 pontos 
a. Escrita de relatórios analíticos de leituras realizadas: até 20 pontos 
b. Escrita de relatórios de atividades apresentadas por outros colegas de turma: 

até 20 pontos 
c. Estudos dirigidos e relatórios de atividades realizadas nas aulas: até 10 pontos   
d. Leitura e comentários de relatórios analíticos e de atividades produzidos por 

seus pares: até 10 pontos 
ii. Apresentação de seminário(s) (individual ou em grupo, dependendo do número de alunos 

inscritos na uc): até 40 pontos (20 pontos para cada seminário) 
 

A nota final do aluno será calculada pelo somatório das notas obtidas nas atividades acima 

discriminadas, multiplicadas por 0,1. 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, no valor de 10 pontos. A nota obtida 
na substitutiva substituirá a nota final obtida apenas se for superior a essa última. 
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