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PLANO DE ENSINO  

 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 
 

UNIDADE CURRICULAR:  

Conhecimento Algébrico nos Anos Iniciais 

Carga Horária Total da UC: 75 horas 

Professor(a) Responsável:  

Vanessa Dias Moretti 

Contato: 

vanessa.moretti@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º Sem 

Departamentos/Disciplinas participantes: EDUCAÇÃO 
OBJETIVOS 

GERAL 

O objetivo dessa disciplina eletiva é ampliar o conhecimento algébrico de futuros professores que ensinarão 
Matemática na educação infantil e nos anos iniciais, subsidiando pedagogicamente o reconhecimento e a 

organização de situações de ensino que favoreçam o desenvolvimento do pensamento algébrico dos 

estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

EMENTA  

Esta disciplina aborda possibilidades de abordagem do conhecimento algébrico nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, perpassando aspectos da aritmética, da aritmética generalizada e da generalização algébrica. 

São abordados conceitos e noções básicas relacionadas a essa temática, bem como diferentes abordagens 

teórico-metodológicas para seu ensino. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

● Noções de igualdade e equivalência;  

● Operações aritméticas analisadas de forma geral;  

● Generalização de padrões numéricos e geométricos;  

● Relação de dependência entre grandezas variáveis; 

● Organização do Ensino para o desenvolvimento do pensamento algébrico. 

● Conhecimento algébrico e uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs).  

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas  

ü Web-aulas que ocorrerão semanalmente às sextas-feiras, a partir das 20h00. 
ü A participação nas aulas Síncronas, embora não obrigatória, é fortemente recomendada. 
ü As web-aulas se darão pela ferramenta Google Meet a partir de tema, atividade ou texto previamente 

indicado na plataforma Google Sala de Aula (Google Classroom). 
ü Em algumas aulas síncronas utilizaremos: jogos digitais gratuitos disponíveis para celulares com 

sistema android, sites online com acessos gratuito e ferramentas digitais online para estudos em 
grupos de maneira remota, como murais colaborativos virtuais. 
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• Atividades Assíncronas: 

ü Vídeos desencadeadores das aulas. 
ü Atividades com a utilização de jogos online gratuitos. 
ü Atividades com a utilização de aplicativos gratuitos para celulares com sistema android. 
ü Resolução de problemas e atividades envolvendo conceitos matemáticos. 
ü Leituras de textos e tarefas específicas relacionadas aos textos indicados; 
ü Fóruns coletivos; 
ü Produção de trabalho Final: proposta de ensino a ser realizada em grupos. 

• Disponibilização de Material: 

Google Sala de Aula (Google Classroom). 
É fundamental o uso do email institucional (email Unifesp) para acesso a todas as funcionalidades da 
Plataforma. 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 

Critérios que serão levados em conta para que o aluno obtenha o resultado “cumprido” 

A avaliação será processual. Os estudantes serão avaliados a partir da participação nas atividades propostas. 
Será utilizada a plataforma Google Sala de Aula (Google Classroom) e as atividades envolverão respostas a 
tarefas específicas indicadas, incluindo o trabalho final a ser realizado em grupos. Será dado conceito 
“cumprido” para os/as estudantes que realizarem: 

●  O mínimo de 5 tarefas; 

● O trabalho final segundo orientações a serem previamente disponibilizadas na plataforma Google Sala 
de Aula (Google Classroom). 
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