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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 
--- 

Unidade curricular 
Prática Pedagógica: Modelagem no Ensino de 

Matemática 

Unidade Acadêmica 
DEMAT 

Período 
--- 

Carga Horária 
Código CONTAC 

(a ser preenchido pela 
DICON) Teórica 

36 
Prática 

36 
Total 

72 

Natureza 
--- 

Grau Acadêmico / Habilitação 
Licenciatura 

Prerrequisito 
Prática 

Pedagógica: 
Projetos de Ensino 
de Matemática 02 

Correquisito 
Não há 

Docente Responsável: 
Ivana de Vasconcellos Latosinski 

 

EMENTA 

1. Modelagem matemática como método de pesquisa e estratégia de ensino; 
2. Modelos matemáticos para o ensino de Matemática na Educação Básica 
3. Modelagem matemática na formação inicial e continuada de professores de Matemática. 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

1. Modelagem Matemática: um método científico de pesquisa ou uma estratégia de 
ensino e aprendizagem 
1.1. Modelagem e modelos matemáticos; 
1.2. Usos da modelagem matemática. 
 
2. Modelagem Matemática para o ensino de Matemática na Educação Básica 
2.1. Modelagem como estratégia de ensino e de aprendizagem de Matemática; 

2.1.1.1. Modelo matemático; 
2.1.1.2. Modelagem matemática; 



2.1.1.3. Raízes do processo. 
2.2. Modelagem matemática como método de ensino de Matemática; 

2.2.1.1. Modelação matemática; 
2.2.1.2. Modelagem e modelação matemáticas no ensino; 
2.2.1.3. Aprender para ensinar modelagem. 

2.3. Modelos matemáticos para o ensino de Matemática na Educação Básica. 
 
3. Modelagem matemática na formação inicial e continuada de professores de 
Matemática 
3.1. Modelagem matemática em programas regulares de formação inicial de professores; 
3.2. Modelagem matemática como estratégia de capacitação de professores; 
3.3. Técnicas de modelagem; 
3.4. Modelagem na iniciação científica; 
3.5. Evolução de modelos. 

OBJETIVOS 

Enfatizar aplicações matemáticas, usando as técnicas de modelagem como procedimento, de 
modo a desenvolver no educando capacidades e atitudes na direção da resolução de problemas. 
Desenvolver o espírito crítico de modo que o aluno possa entender e interpretar a Matemática. 
Preparar o educando para utilizar a matemática como uma ferramenta para resolver problemas 
em diferentes situações. 

METODOLOGIA  
1. Carga horária teórica 

1.1 Descrição das atividades 
Nesta etapa será realizada a leitura de textos sobre modelagem matemática. Serão 3 horas 
semanais de leitura e discussão de textos (3 X 12 = 36) com possibilidade de participação 
síncrona (via google meet) ou assíncrona dos estudantes. 

 
1.2 Recursos tecnológicos 

Google meet. 
 

2. Carga horária prática  
2.1 Descrição das atividades 
 
Nesta etapa, os alunos irão desenvolver aulas para o ensino fundamental ou médio ou superior 
utilizando  técnicas de modelagem. A turma será dividida em duplas. Cada dupla cumprirá uma 
carga horária de 24 horas de preparação de aula (discussão sobre o tema, as tecnologias 
envolvidas...). Estes encontros poderão ocorrer com ou sem a professora. A professora cumprirá 
a mesma carga horária didivindo esta entre os encontros com as duplas. Assim, tanto estudantes 
quanto professora devem fazer 24 horas de encontros síncronos (via google meet ou whatsapp) 
mais 12 horas de  apresentação de aulas dos estudantes (síncrona ou assíncrona dependendo da 
escolha dos estudantes) e discussões sobre esta atividade. Serão desenvolvidas duas aulas por 
dupla. Vale ressaltar que, dependendo do número de inscritos no curso, esta divisão de cargas 
horárias pode variar um pouco para se ajustar ao andamento do curso (por exemplo, se forem 
muitos inscritos talvez 12 horas seja pouco tempo para as apresentações). 
 



 
2.2 Recursos tecnológicos 
 

Encontro com as duplas: google meet ou whatsapp. 
Apresentação das aulas: dependerá da proposta dos estudantes para cada aula.  

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

1. Controle de Frequência 
1.1. Carga horária teórica 
Entrega (via e-mail) de texto contendo um resumo e discussão sobre a leitura da semana, 
elaborado pelo estudante e dentro do prazo estipulado. Como são 12 semanas do ensino remoto 
emergencial, serão 12 textos. 
 

1.2. Carga horária prática 
 
As 24 horas de preparação de aula devem ser comprovadas via relatórios semanais entregues 
pelas duplas para a professora (via e-mail) sobre a realização destas atividades. As 
apresentações das aulas elaboradas pelos alunos deve cumprir 12 horas e serão contabilizadas 
através da participação de cada estudante nesta atividade, nos diversos formatos que os 
estudantes podem propor para esta atividade.  
 

2. Critérios de avaliação 
 
As atividades avaliativas correspondentes a carga horária teórica do curso serão 12 textos, cada 
texto vale 10/24 ponto. As atividades avaliativas da carga horária prática serão duas 
apresentações valendo 10/4 ponto cada. A nota final é a soma de todas as atividades avaliativas. 
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