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EMENTA 

Tecnologias: conceitos, evolução histórica e implicações para o ensino e para a aprendizagem. 
Articulação entre teorias educacionais e uso de TIC’s na Educação. Fases das tecnologias 
digitais em educação matemática. Educação à distância online. Possibilidades de Tecnologias 
da informação e comunicação como recursos educativos e suas implicações para a área 
pedagógica na Matemática Escolar. Aplicativos para a resolução de problemas em Matemática 
e no Ensino de Matemática. Criação de Planos de Aula de Matemática e sua execução utilizando 
tecnologias da informação e da comunicação. 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

1. A pluralidade de perspectivas sobre tecnologia  
1.1. Instrumentalismo tecnológico no âmbito educacional 
1.2. Determinismo tecnológico no âmbito educacional 
1.3. Perspectiva sociotécnica no âmbito educacional 
1.4. Sentidos atribuídos às TIC por docentes 

 
2. TIC e Educação Matemática 

2.1. Potencialidades e limites das TIC nos processos de ensino e de aprendizagem 
de Matemática 

2.2. Experiências envolvendo o uso de TIC na educação matemática 
2.3. Explorando algumas TIC no planejamento de aulas de Matemática 

 

OBJETIVOS 

Estabelecer uma compreensão sobre tecnologia: o que significa, como seria seu uso na escola 
e quais as implicações para a aprendizagem 
Discutir e analisar as principais teorias educacionais vigentes sobre Informática Aplicada à 
Educação. 



Conhecer a extensão das mudanças nas tecnologias digitais e pensar sobre como a escola pode 
utilizar as tecnologias para preparar os estudantes para uma vida na sociedade da informação 
Compreender como as inovações tecnológicas têm permeado o ensino de Matemática. 
Utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para desenvolver atividades de 
matemática direcionadas a alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

METODOLOGIA 

 Aulas síncronas (54ha, dentro dos horários previstos para esta unidade curricular pela 
COMAT) 
 
Essas aulas acontecerão em vinte e sete encontros semanais, de 2ha, utilizando-se o Google 
Meet ou a plataforma de conferência web da RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa). 
Um link para cada aula será gerado e enviado aos alunos, por e-mail, de acordo com 
endereços eletrônicos disponíveis no Portal Didático, no início do 2º período de ERE.  
 
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 escrito 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. 
 
 

 Atividades assíncronas (18ha)  
 
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. 

 
 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 
As avaliações serão realizadas ao longo do semestre pelas atividades realizadas nas aulas 

síncronas e solicitadas para o trabalho em casa. O total de 10 (dez) pontos será distribuído como 

segue: 

 Trabalhos realizados ao longo do semestre (em grupo ou individualmente / durante aula 
síncrona ou atividade assíncrona): até 4 pontos 

 Apresentação de seminário(s) (individual ou em grupo, dependendo do número de alunos 
inscritos na uc): até 2 pontos 

 Plano de aula (em grupo) que preveja uso de TIC: até 2 pontos 

 Simulação didática de atividade envolvendo alguma TIC (em grupo): até 2 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.  

As referidas atividades serão apresentadas aos alunos durante a aula síncrona; para o cômputo 
da frequência, deverão ser postadas as resoluções dessas atividades no Portal Didático no prazo 



de 48h após a aula síncrona. 
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