
 
 

 
 

 PLANO DE ENSINO 

 1 - IDENTIFICAÇÃO 

 

CURSO: Especialização em Educação Matemática 

DISCIPLINA/ COMPONENTE CURRICULAR: Formação de professores no Ensino de 

Matemática 

ANO/ SEMESTRE 

LETIVO 

 

SEMESTRE 

 

TURNO 

 

CARGA 

TOTAL 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

2017.1 II DIURNO 30 HORAS 2 aulas 

PROFESSOR: Ediênio Vieira Farias 

 

  2 – EMENTA 

Formação inicial e continuada do professor: fundamentos e tendências teóricas. Pesquisas atuais 

sobre formação de professores de Matemática. O Professor-pesquisador. 
 

                 

3 – OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA   

Oportunizar ao estudante da pós-graduação, de forma problematizadora e dinâmica, estudos e 

reflexões acerca formação do professor no ensino da Matemática. 

 
4- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Discutir sobre a epistemologia da política de formação docente no Brasil; 

- Dialogar acerca da formação de professores, enfocando os saberes da docência e a identidade do 

professor; 

- Compreender as sequências didáticas e as implicações na formação dos professores de 

Matemática; 

- Perceber a importância de ser professor-pesquisador no ensino de Matemática. 

 

5 - CONTEÚDOS 

- Apontamento sobre a epistemologia da política de formação docente no Brasil; 

- Formação de professores: saberes da docência e identidade do professor; 

- Sequências didáticas e as implicações na formação dos professores de Matemática; 

- Professor-pesquisador e o ensino de Matemática. 

 

 6 – METODOLOGIA / PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

   Metodologias de Ensino para as abordagens teóricas e práticas da disciplina 

- Aula expositiva e dialogada; 

- Estudo de grupo para elaboração e socialização de mapa conceitual; 

- Realização de mesa redonda com os(as) estudantes; 

- Aplicação de prova dissertativa; 

- Autoavaliação. 
 

 

 7 – RECURSOS DIDÁTICOS           

- Cartolinas brancas; 

- Pilotos de cores variadas; 

- Data-show; 

- Notebook; 

- Caixa; 



- Lápis; 

- Caneta; 

- Material xerocopiado. 

 

 8 – INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

- Mapas conceituais para estudos e apresentação de textos relacionados ao enfoque epistemológico 

da formação de professores no Brasil; (valor: 10,0 pontos) 

- Mesa redonda, com os(as) estudantes, para socialização de pesquisas referentes à formação de 

professores na área de matemática; (valor 10,0 pontos) 

- Prova discursiva para análise da aprendizagem dos(as) estudantes acerca das perspectivas atuais de 

formação dos professores de Matemática. (valor: 10,0 pontos) 
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