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 - Descrever a natureza do conhecimento matemático e os objetivos do ensino dessa disciplina na 

Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

- Compreender a diferença entre conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais da Matemática; 

- Compreender a formação do raciocínio lógico-matemático na criança, tendo noções sobre o 

desenvolvimento cognitivo, conhecendo atividades e atuação do professor no período pré-operatório; 

- Compreender a construção do conceito de número na criança no período operatório-concreto;  

- Conhecer metodologias e recursos didáticos no ensino da Matemática; 

- Conhecer os blocos de conteúdo de matemática dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em 

especial o sistema de numeração decimal e as idéias das operações.  

- Articular o conteúdo à temática do Ciclo 1: os sujeitos como fazedores de história. 

 

 

 

 

 

A natureza do conhecimento matemático e o papel da disciplina na Educação Infantil e nos Anos 

Iniciais Ensino Fundamental. A formação do raciocínio lógico-matemático na criança. A construção 

do conceito de número. Metodologias e recursos didáticos. Elaboração do material didático. Processo 

de ensinagem em Matemática. Blocos de conteúdo de Matemática dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Propostas curriculares do Ensino de Matemática. 

 

 

 

Unidade I – O conhecimento matemático   

- Objetivos da matemática na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

- O processo de ensinagem em Matemática. 

- A natureza do conhecimento matemático; 

- A classificação dos conteúdos em: conceituais, procedimentais e atitudinais;  
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Unidade II – O desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático; 

-  Noções sobre o desenvolvimento cognitivo na perspectiva piagetiana; 

-  O período sensório-motor e pré-operatório; 

-  Atividades e procedimentos para o período sensório-motor e pré-operatório (brincadeira sensório-

motora, brincadeira simbólica, imitação de sons e gestos, imitação de arranjos feitos com objetos, 

classificação, seriação, quantificação, espaço, tempo, medida) 

- Princípios que orientam a ação do professor frente à criança  

Unidade III – A construção do conceito de número 

- Conhecimento físico, conhecimento social  e conhecimento lógico matemático; 

- Abstração empírica e abstração reflexiva; 

- Princípios de ensino  

- Autonomia de pensamento: a finalidade da educação. 

Unidade IV – Metodologia e recursos didáticos 

- A metodologia resolução de problemas 

- A história da matemática e os sistemas de numeração  

- Os jogos  

- Elaboração de material didático 

Unidade V – Os blocos de conteúdo para o ensino fundamental 

- Números e operações: sistema de numeração decimal e idéias das operações;  

- Grandezas e medidas; 

- Espaço e forma; 

- Tratamento da informação. 

Unidade VI – As Propostas Curriculares no ensino de Matemática 
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