
Educador
  A PROFISSÃO
DE TODOS
     OS FUTUROS

F U T U R O  |  T E N D Ê N C I A S  |  I N O V A Ç Ã O

Uma instituição do grupo



2

PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENSINO DE MATEMÁTICA 
PARA EDUCAÇÃO BÁSICA

CURSO



3

O curso está organizado em módulos temáticos que carregam a intenção 
de instrumentalizar os/as profissionais na área de ensino de Matemática 
em práticas pedagógicas de vanguarda, atentas à urgência de uma 
educação matemática crítica e reflexiva. Seus módulos abordam os 
principais conteúdos que compõem as matrizes curriculares da Educação 
Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental das escolas brasileiras, 
além de aspectos didáticos fundamentais para o estabelecimento de 
vínculos entre o ensino e a aprendizagem de matemática.   

Professores e professoras da Educação Infantil e dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental.

O curso assume como princípio a coerência entre a metodologia 
proposta e a metodologia praticada em sua condução. A essência 
da metodologia que aqui se propõe é a Problematização. Vemos a 
Problematização como um caminho eficiente para provocar reflexões e 
descobertas; um caminho que exige tomada de decisões, interpretações, 
estratégias de solução, experimentações, justificativas, avaliações e 
autoavaliações.
As aulas serão conduzidas por meio de exposições, trabalhos e dinâmicas 
em grupo, resolução de problemas formais e não formais, debates e 
discussões, apresentações e seminários.
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FUTURO E TENDÊNCIAS NA EDUCAÇÃO
Visão geral sobre os conceitos de Futuro e de Tendências. Conhecimento das ferramentas prospectivas e timelines de 
futuro. 

MÉTODOS DE ENSINO PARA NATIVOS DIGITAIS
Entendendo os Nativos Digitais. Motivação e Afetividade em sala de aula. Estratégias de Motivação. Métodos de 
Dramatização. Métodos de Desenvolvimento de Conceitos. Métodos de Aplicação de Conceitos. O uso da internet 
como recurso educacional, instrumento de comunicação, realização de projetos, transmissão de conteúdos e auxílio à 
pesquisa e ao desenvolvimento profissional dos professores. Potencialização de resultados em quatro fases.

UM POUQUINHO DE ARITMÉTICA; UM POUQUINHO DE ÁLGEBRA, UM POUQUINHO DAS FUNÇÕES  
Incluindo princípios de álgebra e da relação de dependências entre duas grandezas no contexto matemático, esse 
módulo propõe um enriquecimento teórico e metodológico do trabalho tradicional com os números e com as 
operações básicas da matemática.

A GEOMETRIA, AS GRANDEZAS E SUAS MEDIDAS
Por meio de atividades práticas e vivências, esse módulo pretende apresentar caminhos didáticos que discutam 
diferentes sistemas de localização, valorizando a capacidade de descrição do espaço e a caracterização das formas 
geométricas planas e espaciais. O trabalho é complementado por experiências com grandezas que nos cercam, 
possibilitando uma maior aproximação ao Sistema Internacional de Medidas e às questões comerciais e financeiras do 
dia a dia.

A MATEMÁTICA, O ENSINO E AS TECNOLOGIAS ELETRÔNICAS E DIGITAIS
Esse módulo propõe a discussão e a apresentação de diferentes plataformas digitais e objetos virtuais de 
aprendizagem para o ensino de matemática. A abordagem proposta busca a instrumentalização técnica para a 
utilização dos diferentes recursos digitais bem como a fundamentação pedagógica que justifica sua utilização. 

BRINCANDO COM AS INCERTEZAS: O PENSAMENTO COMBINATÓRIO PROBABILÍSTICO E ESTATÍSTICO
Por meio de conhecimentos iniciais da Probabilidade e da Estatística, o módulo apresenta a incerteza como objeto 
de estudo da Matemática e o seu papel na compreensão de questões sociais, por exemplo, em que nem sempre 
a resposta é única e conclusiva. Além disso, sugere caminhos metodológicos para a sala de aula que buscam a 
compreensão da aleatoriedade e da incerteza de diversas situações, criando oportunidades para repensar e construir 
alternativas para a prática pedagógica, elaborando e desenvolvendo projetos que envolvam o processo de tratamento 
da informação.

É MATEMATICANDO QUE SE APRENDE – CAMINHOS DIDÁTICOS
Por meio de práticas e vivências, esse módulo busca pela fundamentação teórica e instrumentalização procedimental 
da metodologia de ensino de matemática por meio da Resolução de Problemas. O módulo propõe a discussão de 
diferentes estratégias e apresenta diferentes estruturas de situações-problema. 

AS CRIANÇAS E O PENSAMENTO MATEMÁTICO
O módulo propõe uma análise crítica sobre as tradicionais práticas de ensino de matemática nas escolas, investigando 
e questionando a formação do pensamento lógico-matemático da criança como resultado de sua ação mental sobre 
o mundo, e construído, dialeticamente, a partir de relações que a criança elabora na sua atividade de pensar e agir 
sobre o mundo e o mundo sobre a criança. 
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E POR QUE É ASSIM? A CRIAÇÃO MATEMÁTICA AO LONGO DA HISTÓRIA
Esse módulo busca evidenciar a importância do tratamento da Matemática na sala de aula como uma criação humana 
ao mostrar necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos. Defende-se 
neste momento do curso que conceitos abordados em conexão com sua história constituem-se veículos de 
informação cultural, sociológica e antropológica de grande valor formativo, além de dar respostas a alguns 
“por quês?”. 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA
Visão geral sobre gestão de carreira e desenvolvimento de competências. Grupo de competências Técnicas, 
Comportamentais e de Gestão. As competências que mais impactam a carreira. Como montar um planejamento 
de carreira (Roteiro).

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O trabalho de conclusão de curso será composto por uma Situação de Aprendizagem desenvolvida a partir dos 
conteúdos, das leituras e das discussões realizadas ao longo do curso. A Situação de Aprendizagem, neste caso, deve 
se constituir em uma sequência didática a ser submetida e apresentada a uma banca examinadora.
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