
 

 

Ementa Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação Matemática  

Esta disciplina tem por alvo fornecer elementos para que os alunos construam o 

aprendizado referente à inserção e uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

no processo de ensino-aprendizagem de Matemática nos níveis fundamental, médio e 

superior. Para tanto, por meio de um trabalho desenvolvido presencialmente e a 

distância, pretende realizar discussões teóricas em fóruns e atinentes ao uso das 

tecnologias na Educação em geral, e na Educação Matemática em particular. Tais 

discussões estão abalizadas por leituras de textos de referência em cada tópico 

desenvolvido semanalmente. Além disso, pretende promover experiências com o uso 

desoftwares, de dispositivos e interfaces como computador, calculadora e lousa digital 

devidamente contextualizados, em uma estratégia pedagógica que considere as pessoas, 

estudantes e professores de Matemática, em um processo intensivo de interação. 
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