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formato de artigos científicos, cujas temáticas são resumidamente apresentadas na seguinte sequência,
sem, tampouco, levar em consideração questões hierárquicas e/ou níveis valorativos de relevância
acadêmico-científica e intelectual: Abrindo com chave de ouro a coletânea científica, tem-se o primeiro
capítulo nominado de MODELAGEM MATEMÁTICA: UMA ALTERNATIVA PEDAGÓGICA PARA A SOLUÇÃO
DE PROBLEMAS REAIS, de autoria de Tayla da Silva Corrêa de Freitas; Gerson dos Santos Farias e
Eugenia Brunilda Opazo Uribe. A posteriori, as autoras Viviane Roncaglio; Isabel Koltermann Battisti e
Cátia Maria Nehring trazem, no segundo capítulo textual, o artigo científico AULAS DE MECÂNICA GERAL
I EM UM CURSO DE ENGENHARIA E A MOBILIZAÇÃO DO CONCEITO VETOR. Na continuidade,
TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DA MATEMÁTICA: O USO DO APP “GOOGLE SALA DE AULA”
COMO FACILITADOR DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM compõe o terceiro capítulo autoral do
livro, cujas reflexões e análises aprofundadas são desenvolvidas pelos pesquisadores Francisco Ronilso
Rocha da Silva e Cleidiane de Carvalho Pereira, com ampla rigorosidade metodológico-científica também
presente nos demais artigos científicos. Em última instância, compondo o quarto capítulo da obra em foco,
o autor-organizador Marcos Pereira dos Santos apresenta o artigo científico intitulado REFLEXÕES SOBRE
O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA BÁSICA NA ESCOLA E EM CURSOS
SUPERIORES DE GRADUAÇÃO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO, que, de forma verossimilhante aos três
temas abordados anteriormente, consiste em uma discussão acadêmica atual e pertinente na pósmodernidade. Sem mais delongas, desejamos com ardor que os artigos científicos compilados nesta obra
literária, de valor sociocultural incalculável, possam ser lidos, relidos, trelidos e (re)utilizados de modo
abrangente nos dias atuais e em todos os tempos por todos(as) aqueles(as) que fazem uso de
conhecimentos e saberes matemáticos na vida pessoal, cotidiana e profissional; bem como, e de modo muito
particular, aos(às) que ensinam, aprendem e ensinam-e-aprendem Matemática, no Brasil, nas escolas de
Educação Básica e instituições de Educação Superior em geral. Por ora, é isto o que temos a declarar em
breves palavras. Que cada leitor(a) aproveite ao máximo e positivamente as concepções educacionais aqui
expostas: eis o que almejamos com total sinceridade! Abraço fraterno!!!
As Políticas Educacionais e o Agronegócio Frutícola - Franciel Coelho Luz de Amorim 2021-03-15
Nas últimas décadas, o capitalismo imperialista tem se manifestado na América Latina e no Brasil por meio
de sua principal instituição de controle, o Banco Mundial (BM). Esse órgão opera diretamente na
intervenção e no controle dos programas e políticas do Estado brasileiro com ênfase nos setores agrícola e
educacional.
Ciência em Foco - Luiz Paulo da Silva Braga 2021-03-25
O livro reúne textos resultantes das investigações desenvolvidas por pesquisadores e grupos de pesquisas
vinculados ao Centro de Estudos e Pesquisas do Instituto Benjamin Constant, entre os anos de 2018 e 2020.
EJA Guarani - Armando Martins de Barros 2012

Pesquisa em educação, ensino de ciências e matemática - Antonio Sales 2021-08-01
Ao navegar nas páginas do coletivo, você terá a oportunidade de entender questões pontuais de temáticas
relevantes do ensino das ciências, das matemáticas e de outras matérias ou temáticas da educação escolar.
Nesse sentido, a obra também oportuniza linhas de leitura de certo modo independentes, valorizando a
liberdade ou a sensibilidade para se fazer articulações entre as diferentes matérias escolares e desafios que
afligem a atual sociedade da informação e suas múltiplas tecnologias. Uma sábia atitude dos organizadores
da obra que souberam entrelaçar aspectos valorizados nas raízes sul-mato-grossenses do campo do ensino
das ciências e das matemáticas com os novos horizontes da educação escolar brasileira, muito além dos
laços culturais que unem nossa grande alma de educadores neste jovem estado da federação, na plenitude
dos seus 40 e poucos anos de vitalidade.
Professor Stewart's Cabinet of Mathematical Curiosities - Ian Stewart 2010-09-03
School maths is not the interesting part. The real fun is elsewhere. Like a magpie, Ian Stewart has collected
the most enlightening, entertaining and vexing 'curiosities' of maths over the years... Now, the private
collection is displayed in his cabinet. There are some hidden gems of logic, geometry and probability -- like
how to extract a cherry from a cocktail glass (harder than you think), a pop up dodecahedron, the real
reason why you can't divide anything by zero and some tips for making money by proving the obvious.
Scattered among these are keys to unlocking the mysteries of Fermat's last theorem, the Poincar
Conjecture, chaos theory, and the P/NP problem for which a million dollar prize is on offer. There are
beguiling secrets about familiar names like Pythagoras or prime numbers, as well as anecdotes about great
mathematicians. Pull out the drawers of the Professor's cabinet and who knows what could happen...
Tópicos especiais no ensino e na aprendizagem de matemática - Marcos Pereira dos Santos 2021-05-31
Prezado leitor, prezada leitora: Saudações cordiais! Escrever, em poucas palavras, a respeito de uma obra
científica de tamanha magnitude e elevado rigor acadêmico como esta, que ora se torna de domínio
público, não é uma tarefa fácil; porém muitíssimo gratificante. Há uma mistura qualiquantitativa de
emoções, sentimentos, anseios, expectativas e desafios que se engendram. Todavia, mesmo em meio à crise
sanitária que (ainda) tem assolado de forma caótica e preocupante o Brasil e o mundo nos dias atuais,
devido ao advento da pandemia de novo Coronavírus (COVID-19), é com imensa alegria e satisfação que,
nas condições de organizador e autor, apresentamos o presente livro intitulado Tópicos especiais no ensino
e na aprendizagem de matemática. Este primoroso opúsculo acadêmico-científico, de leitura e utilização
recomendável em cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnologia), cursos específicos de
formação continuada de docentes de Matemática (e disciplinas curriculares afins) e cursos de extensão
universitária, bem como na realização de semanas pedagógicas escolares e no desenvolvimento de
pesquisas científicas em (Educação) Matemática, está didática e metodologicamente estruturado em quatro
belíssimos capítulos teóricos, os quais são resultantes de leituras dirigidas, investigações científicas,
experiências escolares e acadêmicas discentes, análises crítico-reflexivas e práticas pedagógicas
profissionais docentes de renomados(as) estudiosos(as)/pesquisadores(as) oriundos(as) das áreas de
Educação, Pedagogia, Matemática e demais campos correlatos do conhecimento científico. Os(As)
autores(as) e coautores(as) deste importante livro, que é um autêntico artefato cultural e legado eterno
para todas as demais gerações vindouras, não mediram esforços em redigir os seus capítulos textuais em
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Mentes geniais - Alberto Dell’Isolla 2018-01-01
Você tem uma mente genial? Alberto Dell’Isola já foi o cara mais esquecido da faculdade, até tornar-se
campeão brasileiro de memorização, recordista latino-americano e ficar conhecido nacionalmente como o
“homem-memória”. Neste livro, ele revela seus segredos e apresenta uma série de técnicas e exercícios que
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vão lhe ajudar a aprimorar de forma significativa sua capacidade cognitiva. Você aprenderá a treinar o seu
cérebro para gravar o maior número de informações, potencializar sua capacidade de aprendizado e
descobrir como é possível decorar de maneira eficaz datas, fórmulas, discursos, números e acontecimentos
históricos. Essas técnicas para ampliar a capacidade do cérebro não valem apenas para quebrar a banca de
cassinos ou criar campeões. Suas aplicações são abrangentes e úteis para o dia a dia de todos aqueles que
estudam, trabalham e vivem imersos na verdadeira avalanche de informações e dados do mundo moderno.
Operador De Processos De Produção - Prof. Osmar Santos 2013-03-13
Atualmente as indústrias estão bastante exigentes na hora de preencher as vagas eletivas preferindo
aqueles candidatos que possuam um bom raciocínio lógico. Em geral, preferem aplicar um teste inicial
contendo questões que envolvam Matemática do Ensino Fundamental. Este curso de OPERADOR DE
PROCESSOS DE PRODUÇÃO (antigo Mecânica Básica) está dividido em módulos e nesta primeira apostila
de MATEMÁTICA BÁSICA, estão contemplados todos os assuntos que porventura venham a cair nos
exames de seleção. O conteúdo está divido em capítulos com mais de 400 exercícios de fixação, sendo
apresentado em uma linguagem de fácil entendimento para que o aluno possa, com tranquilidade,
compreender passo a passo cada exemplo dado. Ao final do capítulo há um teste para verificar fixação do
conteúdo. As dúvidas poderão ser enviadas para o email constante no rodapé da apostila.
A reflexão e a prática docente - Maria Teresa Vianna Van Acker 2017-01-13
Este livro tem como norte apreender e compreender como professores, por meio de processo coletivo,
sistemático e teoricamente orientado, podem refletir sobre suas experiências no exercício do magistério e
observarem aspectos subjetivos e intersubjetivos presentes em suas práticas profissionais. Considerando
que todo grupo social é criador de meios de interpretação da realidade e fundando-se nos trabalhos de
Vermersch, Delory-Momberger e Pichon-Rivière, a autora desenvolve pesquisa-ação que busca constatar
como hoje professores anseiam por formas de agrupamento que lhes permitam resistir à perda de
autonomia do trabalho docente.
Possibilidades da informática educacional na utilização de recursos tecnológicos digitais - Daniel
Vieira Sant'Anna 2022-10-25

já exigia transformações tanto no campo social e cultural quanto no educacional. De repente, o mundo
mudou. A pandemia, de certa forma, acelerou o processo de comunicação em todos os níveis: da educação
infantil ao ensino superior; da educação formal à não-formal. Ferramentas digitais se tornaram visíveis,
com a intenção de facilitar e mediar tanto o campo da comunicação quanto o processo de ensinoaprendizagem. Hoje, um professor que não tenha habilidades com computadores, videochamadas,
softwares e aplicativos educacionais, terá muitas dificuldades em exercer a sua profissão. Mesmo os
professores menos adeptos às novas tecnologias tiveram que se render. Não houve a possibilidade de
escolha. A pandemia nos impôs mudanças muito significativas e difíceis. Em meio a tantas turbulências, o
início da pandemia foi invadido por muitos debates, dentre eles o seguinte: 'que tipo de educação seria
possível diante da emergência de saúde pública global?' Para acalmar ânimos, foi preciso e importante,
então, apresentar e conceituar uma expressão específica para o momento que vivemos: Educação Remota
Emergencial. A partir dele, destacam-se dois termos: remoto e emergencial. Remoto está vinculado a um
distanciamento no espaço, mas não necessariamente no tempo. Emergencial se vincula ao momento crítico,
perigoso e de crise que a emergência sanitária impôs. Na ausência de uma antecipação do problema e sem
um prévio preparo, foi necessário sair do espaço escolar para adentrar as residências durante um longo
período, iniciado no longínquo março de 2020. Além da mudança do espaço caseiro, foi necessário
transformar um currículo que não tinha sido preparado para um trabalho remoto."
Negritude em voz - Clemilton Pereira dos Santos 2022-10-03
"Uma das mais profundas e seculares estratégias de colonialidade corresponde ao silenciamento, ao privar
alguém de falar, falando pelo outre, outra/o. Muitas vezes, numa atitude de inibição, mencionamos "não vou
falar" ou procuramos delegar o poder de fala a outra pessoa. E assim, historicamente, afirmaram e
reafirmaram ideologias tóxicas. Diante dessas aparentes situações de fala ou ausência dela, falar é evocar ?
chamar a ser e fazer-se notar, estando a voz associada à construção de identidade. Nessa perspectiva de
soltar a voz, ressonar em amplitude e força própria, a luta contra as estratégias de dominação cultural, via
linguagem, "Negritude em voz: educação, língua e literatura" se apresenta como um estímulo à voz da
negritude. Vale a leitura pelo conteúdo, pelas abordagens e principalmente pelas circularidades culturais
inseridas numa perspectiva de dar voz, de fazer ressoar a cultura afro-brasileira que há em mim, em cada
um/a de nós! Ubuntu! "
Sistema de avaliação de competencias do Programa SESI Educação do Trabalhador - Programa SESI
Educação do Trabalhador 2004

Mentes Geniais - Alberto Dell Isola 2018-04-16
Alberto Dellisola: O Homem-memória brasileiro, detentor de dois recordes latino-americanos de
memorização Neste Audiolivro, ele revela seus segredos e apresenta uma série de técnicas e exercícios que
vão lhe ajudar a aprimorar de forma significativa sua capacidade cognitiva. Você aprenderá a treinar o seu
cérebro para gravar o maior número de informações, vai potencializar sua capacidade de aprendizado e
descobrirá como é possível decorar de maneira eficaz datas, fórmulas, discursos, números e
acontecimentos históricos
Políticas de avaliação em larga escala: - Juliana Fatima Serraglio Pasini 2020-08-14
Esta obra apresenta o modo como as avaliações em larga escala repercutem no contexto da prática,
tomando como espaço empírico cinco municípios de pequeno porte (com até 10 mil habitantes) do estado
do Paraná. As políticas desenvolvem-se em contextos de disputas contemplando arenas, lugares e grupos de
interesses. Nesta pesquisa o contexto de influência caracteriza-se pelo histórico da implementação das
políticas de avaliação em âmbito federal, estadual e o contexto da prática e pela pesquisa com foco em
ações desenvolvidas em âmbito escolar. Os resultados das avaliações em larga escala têm sido referência
para a implementação e criação de programas sobre a melhoria da qualidade da educação tanto em âmbito
federal quanto estadual e municipal. A busca pela melhoria da qualidade da educação no Brasil tornou-se o
foco do Ministério da Educação nos últimos anos. Tratar dessa temática requer cuidados especiais tendo
em vista a importância da educação. Esta obra convida o leitor a refletir acerca da relação entre as políticas
de avaliação em larga escala e as ações desenvolvidas no contexto escolar.
A REFLEXÃO SOBRE A TEORIA E A PRÁTICA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: EXPERIÊNCIAS
DIDÁTICAS NA PRÁTICA LETIVA - Kátia Maria de Medeiros

Juros Compostos - Luiz Carlos Marques Secco 2022-01-06
Esta obra trata da apresentação da estrutura e desenvolvimento, da pesquisa consolidada na Dissertação do
Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática (PMPEM) da Universidade do Estado do Pará
como exigência para obtenção de título de Mestre em Ensino de Matemática. O objeto da pesquisa é: o
ensino de Juros Compostos a partir de Sequências Didáticas contribui para o aprendizado dos alunos do 3o
ano do ensino médio? A intenção não se resume apenas em ser mais um material didático dentre os muitos
existentes, mas se constituir em uma obra que, se utilizada, possa contribuir com os estudantes na
apropriação de habilidades necessárias para compreender as operações financeiras e de mercado
financeiro existentes no seu cotidiano.
What is Time? - G. J. Whitrow 2003
G. J. Whitrow (1912-2000) begins this classic exploration of the nature of time with a story about a Russian
poet, visiting London before the First World War. The poet's English was not too good and when he asked a
man in the street, 'Please, what is time?' he received the response, 'But that's a philosophical question. Why
ask me?'. Starting from this simple anecdote, Professor Whitrow takes us on a good-humored and wideranging tour of the thing that clocks keep (more or less). He discusses how our ideas of time originated;
how far they are inborn in plants and animals; how time has been measured, from sundial and hourglass to
the caesium clock, and whether time possesses a beginning, a direction, and an end. He coaxes the diffident
layman to contemplate with pleasure the differences between cyclic, linear, biological, cosmic, and spacetime, and he provides frequent diversions into fascinating topics such as the Mayan calendar, the migration
of birds, the dances of bees, precognition, and the short, crowded lives of mu-mesons, particles produced

Escola remota - Simão Pedro P. Marinho 2022-07-06
"Na sociedade contemporânea, mesmo antes da pandemia, a presença marcante da tecnologia no cotidiano
apostila-matematica-ensino-fundamental
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by cosmic-ray showers that exist for just two millionths of a second. This reissue of the classic and
authoritative What is Time? includes a new introduction by Dr J. T. Fraser, founder of the International
Society for the Study of Time, and a bibliographic essay by Dr Fraser and Professor M. P. Soulsby of the
Pennsylvania State University.
Music and Mathematics - John Fauvel 2006
From Ancient Greek times, music has been seen as a mathematical art, and the relationship between
mathematics and music has fascinated generations. This collection of wide ranging, comprehensive and
fully-illustrated papers, authorized by leading scholars, presents the link between these two subjects in a
lucid manner that is suitable for students of both subjects, as well as the general reader with an interest in
music. Physical, theoretical, physiological, acoustic, compositional and analytical relationships between
mathematics and music are unfolded and explored with focus on tuning and temperament, the mathematics
of sound, bell-ringing and modern compositional techniques.
Repensando a Geografia Escolar para o século XXI - José William Vesentini 2021-07-16
A escola do século XXI será – e já começa a ser – bastante diferente daquela do século XX. Uma escola
voltada não tanto para ensinar conteúdos e sim para desenvolver competências, inteligências múltiplas,
habilidades e atitudes. Uma escola para um mundo globalizado, para um novo mercado de trabalho, para
sociedades multiétnicas e multiculturais com um novo conceito de cidadania. Como fica o ensino da
Geografia neste novo contexto? Esta obra procura mostrar as mudanças que já vem ocorrendo no ensino da
disciplina, que se revaloriza com este novo sistema escolar. Uma geografia que desenvolve o raciocínio
geográfico, que leva o educando a compreender o mundo em que vivemos, que analisa as relações
sociedade/natureza nas diversas escalas geográficas, da local até a global.
O ensino de matemática na atualidade: percepções, contextos e desafios 2 - 2022-02-26
Nobres professores e professoras que ensinam matemática… É com grande satisfação e respeito que me
dirijo a cada um de vocês. Acredito no árduo trabalho que cada um tem desempenhado nos diferentes
contextos em que a matemática tem nos levados. Quero vos dizer que esta obra representa muito para cada
um de nós que estamos imbuídos na luta pela educação de qualidade e pela valorização daqueles que fazem
a qualidade na educação brasileira. Parece redundante, porém são questões distintas que merecem todo
destaque nos debates e diálogos que se forjam a cada prática que realizamos. Ensinar matemática tem sido
historicamente um processo um tanto difícil, digo isto porque muitos a tem tornado em um campo minado
onde poucos conseguem caminhar. “Assim estamos, cegos de nós, cegos do mundo. Desde que nascemos,
somos treinados para não ver mais que pedacinhos” (GALEANO, 1990 apud de AMORIM,2016, p. 28). Este
pequeno fragmento, diz muito sobre a forma de ensino e aprendizagem predominante na maioria das
escolas de educação básica em nosso país. Um ensino compartimentado em pedacinhos cada vez menores,
que se distancia da realidade prática, dicotomizando o processo de ensinar e aprender. Embora pareça tão
óbvio, o debate de que a educação precisa estar intimamente ligada à vida dos estudantes, ainda é
necessário. A vida se apresenta em um cenário múltiplo e complexo, cujos aspectos que a caracterizam se
articulam em uma hegemonia fenomenal em que os seres humanos se entendem e dão-se a entender. Assim
mesmo precisa a escola, articular o processo de ensinar e aprender em torno dois eixos principais, que de
acordo com Hernández (1998, p. 26), se traduz “como se supõe que os alunos aprendem e, a vinculação que
esse processo de aprendizagem e a experiência da escola tem em sua vida”. Esta visão articuladora nos
incentiva a romper com a velha ideia de formar cidadãos para o futuro. O que precisamos na verdade é
resolver o dilema da educação do presente, com as pessoas e técnicas do presente. Isso requer do professor
uma disposição para ir além das disciplinas escolares e pensar nas problemáticas que são estimulantes para
os alunos, nas quais eles tenham que questionar, refletir e estabelecer relações. autora enfatiza a
necessidade de os estudantes se darem conta de que precisam aprender cada vez mais, e em maiores
complexidades. Tem-se então o terceiro então terceiro eixo explicitando que a educação deve permitir a
compreensão do complexo (HERNÁNDEZ 1998). Na perspectiva Moreira José (2010, 56), este eixo pode ser
sintetizado na ideia de que “o que se aprende deve ter relação com a vida dos alunos e dos professores, o
que não significa dizer que se deva ensinar o que os alunos gostariam de aprender”. O pensamento
principal é que toda ação pedagógica deve dar possibilidades de o estudante se envolver e aprender numa
perspectiva que ultrapasse os muros da escola. Penso que seja necessário criarmos a pedagogia da
apostila-matematica-ensino-fundamental
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transgressão, que permite ir além do previsto no currículo de um determinado componente curricular e de
proposições estanques. Conforme Moreira José (2010, p. 57) enfatiza, as práticas transgressoras são
aquelas “que se negam a trabalhar de forma positivista”. A autora se empenha apresentar argumentos que
contrapõem a “memorização e a repetição” sem significado para o estudante. Ao professor cabe a tarefa
peculiar de apresentar as setas no caminho, pois transgredir também pode significar um ato de liberdade. É
uma perspectiva pedagógica que rompe com o silêncio descomunal do fazer, do saber e do ensinar. Um
silêncio academicamente ensinado, escolasticamente repetido, metodicamente desenvolvido, totalmente
proliferado e infelizmente acalentado. E das cicatrizes que este silêncio deixou na vida dos alunos que por
eles foram feridos, acreditando que estavam sendo beneficiados. (FERRAREZI JR. 2014, p.12). Na verdade,
frente a estes rudimentos, que fragmentam o ensino e monopolizam o saber, não há outra escolha senão
assumir uma postura favorável à educação para compreensão (MOREIRA JOSÉ 2010). Mas a educação para
compreensão traz em seu bojo a exigência urgente da mudança, a saber a “de comportamento, na qual
enxergue as possibilidades que o aluno possui de aprender, de compreender, de transformar, de agir sobre
o seu presente (ibid. p. 57). Está clara a necessidade de que atitudes de mudança requerem práticas
coletivas de ensino e de aprendizagem, de forma desfragmentada. Logo as parcerias acontecem entre os
sujeitos e os componentes curriculares de forma mais efetiva. Isto implica na compreensão de a educação
deve, pois, responder a questões de pelo menos três ordens que assim se dispõe: a) Questões de ordem
existencial ou ontológica Está ligado ao processo educativo que tem como foco a essência humana. A raiz
deste debate é encontrada em Heidegger, que muito embora não tenha discutido a educação propriamente
dita, este tema aparece de forma velada em seu pensamento. A existência é a essência do homem, assim
pensar os processos educativos como processos humanos exige uma compreensão profunda deste ser.
Sobre a existência humana, Pessoa (2013, p. 49) assevera que a educação ontológica não está na
compreensão de “que apenas [homem] é real, mas que é o único ente que se realiza a partir e através de
uma compreensão de ser. O existencial não significa algo pronto, acabado que não pode ser mais
construído, desconstruído ou repensado, mas o que existe. Pedagogicamente a educação é um processo
aberto, permanente, que abarca a existencialidade do homem. Tudo é uma questão de visão, a circunvisão,
logo que “uma pedra, por exemplo, na visão de um pedreiro, é para construir; já para o geólogo, ela é para
estudar; ao pintor, ela é para pintar e ao escultor, é para esculpir; à criança, pedra é para brincar e ao
minerador, ela é para negociar…” (PESSOA 2013, p. 52) b) Questões de ordem conceitual ou
epistemológicas; A “Epistemologia Pedagógica consiste em ensinar aos alunos a pensar criticamente, ir
além das interpretações literárias e dos modos fragmentados de raciocínio” (TESSE,1995, p.44). Nesta
lógica o que dá sentido ao pensamento de Tesse é o entendimento de que aprender vai além da habilidade
de compreensão de temas complexos e da “competência de problematizar dialeticamente a teoria e a práxis
educacional” ( ibid.p.44). Nesta direção a ação pedagógica deve dar ao estudante a possibilidade de
articular conhecimentos para além de um componente curricular. Implica o engajamento de saberes e de
questionamentos, transformando a realidade do aprender. A ideia principal é que a educação seja
integradora daqueles aspectos do conhecimento humano que não se restringe a uma disciplina pela própria
complexidade, mas caminhas como conhecimento autônomo. O que se tem, então, é a possibilidade do
ensino compartilhado, sem fronteiras para o conhecimento. Professor e estudante constroem caminhos que
perpassam as diferentes disciplinas e níveis de compreensão. c) Questões de ordem prática ou praxiologias.
Como o próprio nome já diz a praxiologia está ligada à prática, o que não se reduz a um conjunto de
manifestações da ação, mas em pensar e estruturar uma prática que de fato seja proveitosa do ponto de
vista pedagógico. Trata-se de um contexto que coloca em foco a relação teoria e prática. Esta é uma
questão que nos leva a pensar a educação na perspectiva da práxis. O cerne desta temática pode ser
encontrado em Paulo Freire, cujos apontamentos indica a práxis como uma forma de enxergar nos
processos educativos na relação entre o que se fala e o que faz. Ao passo que práxis, é reflexão e ação dos
homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressoroprimido” (FREIRE, 1987, p. 38) Trata-se de uma ação educativa que permite a ação reflexão, o homem
(envolvidos no processo) age e reflete sobre a ação e ao refletir age novamente. Assim o sujeito da teoria
“vai para a prática e da sua prática chega à nova teoria, sendo assim, teoria e prática se fazem juntas,
perpetuam-se na práxis” Fortuna (2015, p. 64). Voltamos então à questão da existencialidade, já
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mencionada anteriormente. Porém agora a ação proposta por Freire na relação teoria e prática exige um
homem emancipado, não basta dar provas de sua existência é preciso ser autônomo e consciente. Esta
emancipação deve estar articulada com o posicionamento do educador que deve enxergar o estudante como
tal. Isto exige uma prática de liberdade e que provoca o protagonismo, pois “o seu quefazer, ação e
reflexão, não pode dar-se sem a ação e a reflexão dos outros, se seu compromisso é o da liberdade”
(FREIRE, 1987, p. 122) . Conforme Fortuna (2015, p. 65) A práxis pedagógica e epistemologia em sua
conjuntura veem na condição humana, potencial de esperança, amor, autenticidade, diálogo e
transformação, com capacidade de compreensão e intervenção do mundo. Estas disposições fazem com que
os sujeitos coloquem-se diante do outro, com propósito de modificar a realidade e contexto
opressor/dominador. Se entendemos a visão de Freire em conceber a educação, logo fica claro que esta
deve ter como objetivo a interação humano, a capacidade de relacionar com outro por meio do respeito e da
esperança. A educação precisa ser encarada a partir deste engajamento onde o conhecimento é a uma
potência de humanos que se humanizam e se deixam ser humanizados. Assim cada capitulo desta obra está
destinado a discutir um importante e aspecto da educação matemática e articula conhecimentos e
percepções de professores e professoras que ensinam matemática nas escolas e universidades deste país.
As pesquisas ora apresentadas são um grito de esperança para aqueles que ainda acreditam na mudança e
na quebra de paradigmas na educação publica e de qualidade. Assim que desejo a todos e todas uma ótima
leitura e belíssimas construções.
Conversando Com o Autor - 2014 - Claudia Lucia Lessa Paschoal 2019-03-18
Coletânea de textos referentes a palestras proferidas no evento Conversando Com o Autor, do Instituto
Benjamin, realizado entre 2012 e 2014.
Métodos e práticas pedagógicas: estudos, reflexões e perspectivas 2 - 2021-10-18
Nobres leitores e leitoras; nobres leitoras e leitores: Saudações mui respeitosas, cordiais e singelas.
Redundância de uso das palavras “leitoras” e “leitores” na redação textual do parágrafo inicial desta
Apresentação? Não! Trata-se, outrossim, de ênfase, destaque, enaltecimento, no que tange a estes dois
vocábulos indicativos de desinência de gênero. Afinal de contas, é com satisfação e contentamento
duplicados que apresento a obra científica intitulada Métodos e práticas pedagógicas: estudos, reflexões e
perspectivas, volume II, da qual estou fazendo parte nas condições de organizador e autor de um dos vinte
e seis (26) primorosos capítulos textuais que a engendram. Redigida a muitas mãos, sob diferentes olhares
educacionais e a partir de múltiplos conhecimentos/saberes didático-pedagógicos e metodológicos, a
presente coletânea traz em seu bojo alguns artigos científicos resultantes, por exemplo, de estudos
(individuais ou coletivos), pesquisas acadêmicas, in(ve)stigações, inquietações pessoais e/ou profissionais,
análises crítico-reflexivas, teorizações, desafios, perspectivas, práticas de gestão educacional,
desenvolvimento de atividades escolares e experiências docentes em sala de aula, os quais foram
especialmente elaborados por seus(suas) respectivos(as) autores(as) e coautores(as) pesquisadores(as) –
autênticos(as) parceiros(as) e colaboradores(as) que não mediram esforços em tornar possível a edição e
publicação (digital) deste livro, ora de domínio público e de acesso aberto, livre e gratuito por tempo
indeterminado. Graças a tudo isto, o que outrora parecia ser apenas um sonho, agora se transforma em
realidade. Engajamento grupal! Compartilhamento de ideias e ideais! Vitória coletiva! Diz respeito, pois, a
uma conquista de todas as pessoas envolvidas neste importante projeto editorial científico: diretor editorial
(editor-chefe), diretora executiva de negócios, conselheiros(as) editoriais, diagramador(a), bibliotecária,
organizador, autores(as) e coautores(as). Neste sentido, os vinte e seis capítulos textuais contidos nesta
obra científica estão, de forma não hierárquica, elencados segundo a sequência temática assim estruturada:
Os cinco primeiros capítulos trazem a lume os temas: História e legislação da educação especial no Brasil
(Capítulo 01); Questões do “outro” e a educação comparada (Capítulo 02); É preciso desconstruir (Capítulo
03); Reflexão sobre a competência digital com estudantes de ensino fundamental (Capítulo 04); e A
personalidade transformada pelo Espírito Santo (Capítulo 05). De forma subsequente, os outros cinco
capítulos tratam de: Ensino médio: mudanças e perspectivas futuras frente à lei 13.415/2017 (Capítulo 06);
A educação ambiental e a degradação do bioma amazônico: concepções e práticas docentes na educação
básica do município de Vera – MT (Capítulo 07); Uma cota de oportunidades (Capítulo 08); Estratégias
didáticas inovadoras no ensino-aprendizagem através das TIC’s na alfabetização de jovens e adultos (EJA)
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(Capítulo 09); e Xeque-mate: aprendizagens a partir do jogo de xadrez sob a perspectiva digital (Capítulo
10). Na continuidade, temos um novo bloco de capítulos, cujos objetos de estudo científico são: Mídias
tecnológicas: educação, conceito e história (Capítulo 11); Inclusão X exclusão: a problemática do uso dos
conceitos (Capítulo 12); A docência no ensino secundário em Dourados – MT, de 1951 a 1961, na vigência
da Reforma Capanema (Capítulo 13); Reflexões sobre pesquisas na área da história da educação:
perspectiva da nova história cultural (Capítulo 14); e Mitos e verdades sobre a pediculose para os alunos do
sexto ano na Escola Estadual Joaquim Nabuco, Oiapoque, Amapá, Brasil (Capítulo 15). A posteriori, outros
cinco capítulos endossam a coletânea científica, os quais estão assim intitulados: Contribuição do estágio
supervisionado em ciências biológicas no processo de ensino-aprendizagem em duas escolas públicas no
município de Oiapoque (Capítulo 16); A importância de práticas lúdicas para a educação especial (Capítulo
17); Estilos de aprendizagem e sua aplicação no atendimento psicopedagógico (Capítulo 18); Desafios do
ensino e aprendizagem de história no período pandêmico (Capítulo 19); e Crianças com Síndrome do XFrágil e as práticas relacionais inclusivas (Capítulo 20). Em última instância, porém não menos
significativos, os demais capítulos abordam as seguintes temáticas: O contexto e a formação do texto
(Capítulo 21); Matemática: um ensaio filosófico-especulativo (Capítulo 22); A inclusão de alunos na rede
regular de ensino (Capítulo 23); A importância da leitura em diversas etapas de ensino (Capítulo 24); Do
analógico ao virtu@l: notas teórico-práticas sobre tecnologias digitais na escola da vida e na educação
escolar no contexto do “novo normal” (Capítulo 25); e Análise da abordagem do conteúdo de equações do
2° grau no livro didático de matemática do 9º ano do ensino fundamental adotado nas escolas municipais de
Belo Jardim – PE (Capítulo 26). Com base nestas breves palavras preliminares, almejo sinceramente que
cada capítulo textual autoral/coautoral possa, de maneira direta ou indireta, contribuir para a ampliação do
arcabouço teórico-prático e democratização de conhecimentos acadêmico-científicos existentes no campo
educacional em suas diversas áreas e subáreas. Diante do exposto, observa-se quão relevantes e
interessantes são os artigos capitulares que compõem esta miscelânea científica, de leitura profícua e
utilização recomendável por todos(as) os(as) profissionais que pensam e fazem Educação, visando, cada vez
mais, a melhoria do processo ensino-aprendizagem nos diferentes níveis e modalidades educacionais; bem
como a elevação da qualidade dos cursos de formação inicial e continuada de docentes, de todas as áreas
do conhecimento científico e disciplinas curriculares, os quais devem ter como meta central o
aprimoramento de capacidades, habilidades e competências: escolares, acadêmicas e técnico-pedagógicas
profissionais. Sem mais delongas, aproveito o ensejo para expressar e registrar minha eterna gratidão a
cada autor(a) e coautor(a) pela grande adesão à proposta editorial e altíssima qualidade epistemológicocientífica dos capítulos textuais publicados nesta bela coletânea. Parabéns a todos(as) e a cada um(a) em
particular!!! Desejo às pessoas que tiverem oportunidade de acesso a este compêndio científico o seguinte:
excelente leitura! Que seja possível aproveitar ao máximo de capítulo científico especialmente elaborado
por seus(suas) respectivos(as) autores(as) e coautores(as). Cordial abraço e até em breve.
AS INTERFACES DA PROFISSÃO DOCENTE: FORMAÇÃO, TRABALHO, PRÁTICAS, CURRÍCULO E
AVALIAÇÃO - MARIA AUXILIADORA DE RESENDE BRAGA MARQUES
Acesso Gratuito: Baixe / Leia / Compartilhe
Projetos Escolares - Ensino Fundamental - On Line Editora 2020-12-05
Sair da escola correndo, parar para comer algo e partir para o cursinho de inglês, para a aula de
informática, para o campeonato de futebol... Esse é apenas um exemplo do que pode ser, nos dias de hoje, a
rotina diária de uma criança em idade escolar cuja família tenha certo poder aquisitivo. Cheia de
atribuições, ela desdobra-se para cumprir as tarefas que, ao longo dos anos, mudaram consideravelmente
de teor, agregando algumas obrigações que, antes, não passavam de mera brincadeira. Em parte, essa
situação ocorre porque os pais e os familiares, na busca pela felicidade pessoal e profissional de seus filhos,
querem prepará-los tecnicamente para a competição que ocorre no vestibular, no mercado de trabalho, na
vida social... Nessa “dança” pelo constante aprimoramento, algumas opções que entram em cena são os
cursos de idioma, as atividades extracurriculares e – por que não? – as escolas bilíngües que,
diferentemente das demais, educam os alunos em dois idiomas distintos. Por oferecer uma educação que
foge do padrão, elas geram inseguranças nos pais, que podem se questionar: esta é mesmo a melhor opção?
Meu filho não vai encontrar, depois, dificuldades de se comunicar e de escrever na língua materna? Para
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conhecer mais sobre o assunto, vá até a página 30 e confira a opinião da docente Lívia de Araújo Donnini
Rodrigues, da Universidade de São Paulo. Além de abordar essa temática, Lívia deixa claro que as crianças
podem – e devem – participar das questões que envolvem a vida delas, pois têm maturidade suficiente para
isso. Dessa forma, surge um estímulo para a educação ser encarada como algo participativo e prazeroso,
evitando que determinadas atividades não sejam encaradas como obrigação. Assim, mais do que sonhar
com a carreira jornalística ou médica, por exemplo, as crianças podem brincar com esses temas e
desenvolver aptidões básicas para que, no futuro, agregem à parte técnica valores que são aprendidos,
somente, quando o relacionamento humano é visto como algo prioritário.
Professional Standards for Teaching Mathematics - National Council of Teachers of Mathematics.
Commission on Teaching Standards for School Mathematics 1991
Back by popular demand! Addresses professional mathematics teaching on the basis of two assumptions:
teachers are primary figures in changing the way mathematics is taught and learned in schools and change
requires that teachers have long-term support and adequate resources.
Desafios da docência - Renata Orlandi 2020-01-09
A obra consiste em uma elaboração textual rizomática, não linear e desfragmentada em meios a muitas
entradas, saídas e intersecções, rupturas e interações dialógicas presentes nas práticas pedagógicas.
Dialogue and Learning in Mathematics Education - Helle Alrø 2006-04-11
Dialogue and Learning in Mathematics Education is concerned with communication in mathematics classrooms. In a series of empirical studies of project work, we follow students' inquiry cooperation as well as
students' obstructions to inquiry cooperation. Both are considered important for a theory of learning
mathematics. Special attention is paid to the notions of `dialogue' and `critique'. A central idea is that
`dialogue' supports `critical learning of mathematics'. The link between dialogue and critique is developed
further by including the notions of `intention' and `reflection'. Thus a theory of learning mathematics is
developed which is resonant with critical mathematics education.
Quantifying Music - H.F. Cohen 2013-11-11
The soul rejoices in perceiving harmonious sound; when the sound is not harmonious it is grieved. From
these affects of the soul are derived the name of consonances for the harmonic proportions, and the name
of dissonances for the unharmonic proportions. When to this is added the other harmonie proportion whieh
consists of the longer or shorter duration of musical sound, then the soul stirs the body to jumping dance,
the tongue to inspired speech, according to the same laws. The artisans accommodate to these harmonies
the blows of their hammers, the soldiers their pace. As long as the harmonies endure, everything is alive;
everything stiffens, when they are disturbed.! Thus the German astronomer, Johannes Kepler, evokes the
power of music. Where does this power come from? What properties of music enable it to stir up emotions
which may go far beyond just feeling generally pleased, and which may express themselves, for instance, in
weeping; in laughing; in trembling over the whole body; in a marked acceleration of breathing and
heartbeat; in participating in the rhythm with the head, the hands, the arms, and the feet? From the
beginning of musical theory the answer to this question has been sought in two different directions.
Educação e linguagens - Américo Junior Nunes da Silva 2016-01-01
Este segundo volume do livro Educação e linguagens tem como objetivo apresentar novos olhares para as
questões da educação pensadas pelo grupo de professores pesquisadores que participaram da II Semana
Científica da UNEB, realizada em setembro de 2015 no DCH Campus IX. Sua composição, a exemplo do
primeiro volume, retoma a proposta de organizar um mosaico multifacetado composto por um conjunto de
textos que apresentam autonomia temática sem desvirtuar o entrecruzamento que lhes é peculiar, por se
situarem todos no campo das práticas pedagógicas, da extensão e da pesquisa. A partir dos dois eixos
estruturantes – Educação e Linguagens – as vozes dos autores ganham uma dimensão polifônica que
permeia temas como: pesquisa em educação, educação inclusiva, práticas de linguagem na educação,
aspectos teórico-metodológicos da prática pedagógica e educação como práxis social, dentre outros de
grande relevância para todos os envolvidos na gama de objetivos e metas que constituem as molas mestras
da docência em seus diferentes níveis. Com a finalidade de situar uma possível trajetória de leitura, a
organização dos capítulos obedeceu a essa aproximação temática retomando a feição do volume anterior,
constituído por blocos, na tentativa de entretecer um fio compositivo agregador das diferentes nuances
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presentes no discurso desses autores, destacadamente no que diz respeito aos lugares de fala de cada
um(a) ou do grupo que se fez representar em cada capítulo. Resultaram dessa composição cinco blocos
temáticos agregadores dos 11 capítulos que formam o corpo textual do livro. O conjunto de trabalhos que
compõem este livro representa mais um passo para a consolidação do Campus IX da UNEB como espaço
articulador de pesquisas que respondam criticamente às demandas socioeducacionais do Oeste da Bahia.
Diante dessa iniciativa, parabenizamos aos organizadores e autores pelo cuidado com a semente que foi
lançada na I Semana Científica da UNEB.
Anais do I Encontro Nacional Movimentos Docentes Volume - I - Ligia Ajaime Azzalis 2020-05-09
Anais do I ENMD 2020 - Volume I
The Napping House - Audrey Wood 2005
A restless flea manages to wake up everyone in the house who was sleeping, including a mouse, cat, dog,
boy, and his grandmother, in a lap-sized board book version of a classic tale. Children's BOMC. An ALA
Notable Children's Book.
A Concise History of Mathematics - Dirk Jan Struik 1967
This compact, well-written history covers major mathematical ideas and techniques from the ancient Near
East to 20th-century computer theory, surveying the works of Archimedes, Pascal, Gauss, Hilbert, and
many others. "The author's ability as a first-class historian as well as an able mathematician has enabled
him to produce a work which is unquestionably one of the best." — Nature.
O laboratório de ensino de matemática na formação de professores - Sergio Lorenzato 2021-11-09
Avanços tecnológicos sempre desafiam professores a conceberem novos caminhos para a educação; de
modo análogo, diferentes concepções de ensino e de aprendizagem pode originar diferentes concepções de
laboratório de ensino de matemática (LEM). Assim, é inevitável que educadores interessados em
compreender melhor a função de um LEM se indaguem: o que é um LEM? Em quais fundamentos teóricometodológicos se apoiam as ações e propostas do LEM? Quais são suas potencialidade e suas limitações?
Como construir um LEM? Por que todas as escolas deveriam possuir o seu LEM? Este livro, elaborado com
o propósito de responder a essas e a muitas outras questões a respeito do LEM, mostra o insubstituível
papel que este pode desempenhar no ensino e na aprendizagem da matemática. Apresenta também
diferentes concepções e utilizações do LEM, extensa bibliografia referente ao tema e muitas sugestões de
materiais didáticos. Por isso, esta obra torna-se imprescindível àqueles que já ensinam matemática e
àqueles que pretendem ensiná-la.
Mentalidades Matemáticas na Sala de Aula: Ensino Fundamental - Jo Boaler 2018-05-16
Mentalidades matemáticas na sala de aula oferece atividades desafiadoras e instigantes que interligam
conexões e representações visuais da matemática. Professores que desejam engajar seus alunos em uma
matemática aberta, criativa e visual encontrarão nesta obra um guia fundamental para desenvolver a
construção lógica em salas de aula dos anos iniciais do ensino fundamental. Com propostas de atividades
práticas para o exercício de conceitos fundamentais, este livro proporciona a alunos e professores uma
nova concepção de educação matemática, apresentando de maneira didática como colocar as mudanças em
ação dentro das salas de aula.
O ensino de matemática na atualidade: percepções, contextos e desafios 3 - 2022-04-30
Nobres professores e professoras que ensinam matemática… É com grande satisfação e respeito que me
dirijo a cada um de vocês. Acredito no árduo trabalho que cada um tem desempenhado nos diferentes
contextos em que a matemática tem nos levados. Quero vos dizer que esta obra representa muito para cada
um de nós que estamos imbuídos na luta pela educação de qualidade e pela valorização daqueles que fazem
a qualidade na educação brasileira. Parece redundante, porém são questões distintas que merecem todo
destaque nos debates e diálogos que se forjam a cada prática que realizamos. Ensinar matemática tem sido
historicamente um processo um tanto difícil, digo isto porque muitos a tem tornado em um campo minado
onde poucos conseguem caminhar. “Assim estamos, cegos de nós, cegos do mundo. Desde que nascemos,
somos treinados para não ver mais que pedacinhos” (GALEANO, 1990 apud de AMORIM,2016, p. 28). Este
pequeno fragmento, diz muito sobre a forma de ensino e aprendizagem predominante na maioria das
escolas de educação básica em nosso país. Um ensino compartimentado em pedacinhos cada vez menores,
que se distancia da realidade prática, dicotomizando o processo de ensinar e aprender. Embora pareça tão
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óbvio, o debate de que a educação precisa estar intimamente ligada à vida dos estudantes, ainda é
necessário. A vida se apresenta em um cenário múltiplo e complexo, cujos aspectos que a caracterizam se
articulam em uma hegemonia fenomenal em que os seres humanos se entendem e dão-se a entender. Assim
mesmo precisa a escola, articular o processo de ensinar e aprender em torno dois eixos principais, que de
acordo com Hernández (1998, p. 26), se traduz “como se supõe que os alunos aprendem e, a vinculação que
esse processo de aprendizagem e a experiência da escola tem em sua vida”. Esta visão articuladora nos
incentiva a romper com a velha ideia de formar cidadãos para o futuro. O que precisamos na verdade é
resolver o dilema da educação do presente, com as pessoas e técnicas do presente. Isso requer do professor
uma disposição para ir além das disciplinas escolares e pensar nas problemáticas que são estimulantes para
os alunos, nas quais eles tenham que questionar, refletir e estabelecer relações. autora enfatiza a
necessidade de os estudantes se darem conta de que precisam aprender cada vez mais, e em maiores
complexidades. Tem-se então o terceiro então terceiro eixo explicitando que a educação deve permitir a
compreensão do complexo (HERNÁNDEZ 1998). Na perspectiva Moreira José (2010, 56), este eixo pode ser
sintetizado na ideia de que “o que se aprende deve ter relação com a vida dos alunos e dos professores, o
que não significa dizer que se deva ensinar o que os alunos gostariam de aprender”. O pensamento
principal é que toda ação pedagógica deve dar possibilidades de o estudante se envolver e aprender numa
perspectiva que ultrapasse os muros da escola. Penso que seja necessário criarmos a pedagogia da
transgressão, que permite ir além do previsto no currículo de um determinado componente curricular e de
proposições estanques. Conforme Moreira José (2010, p. 57) enfatiza, as práticas transgressoras são
aquelas “que se negam a trabalhar de forma positivista”. A autora se empenha apresentar argumentos que
contrapõem a “memorização e a repetição” sem significado para o estudante. Ao professor cabe a tarefa
peculiar de apresentar as setas no caminho, pois transgredir também pode significar um ato de liberdade. É
uma perspectiva pedagógica que rompe com o silêncio descomunal do fazer, do saber e do ensinar. Um
silêncio academicamente ensinado, escolasticamente repetido, metodicamente desenvolvido, totalmente
proliferado e infelizmente acalentado. E das cicatrizes que este silêncio deixou na vida dos alunos que por
eles foram feridos, acreditando que estavam sendo beneficiados. (FERRAREZI JR. 2014, p.12). Na verdade,
frente a estes rudimentos, que fragmentam o ensino e monopolizam o saber, não há outra escolha senão
assumir uma postura favorável à educação para compreensão (MOREIRA JOSÉ 2010). Mas a educação para
compreensão traz em seu bojo a exigência urgente da mudança, a saber a “de comportamento, na qual
enxergue as possibilidades que o aluno possui de aprender, de compreender, de transformar, de agir sobre
o seu presente (ibid. p. 57). Está clara a necessidade de que atitudes de mudança requerem práticas
coletivas de ensino e de aprendizagem, de forma desfragmentada. Logo as parcerias acontecem entre os
sujeitos e os componentes curriculares de forma mais efetiva. Isto implica na compreensão de a educação
deve, pois, responder a questões de pelo menos três ordens que assim se dispõe: a) Questões de ordem
existencial ou ontológica Está ligado ao processo educativo que tem como foco a essência humana. A raiz
deste debate é encontrada em Heidegger, que muito embora não tenha discutido a educação propriamente
dita, este tema aparece de forma velada em seu pensamento. A existência é a essência do homem, assim
pensar os processos educativos como processos humanos exige uma compreensão profunda deste ser.
Sobre a existência humana, Pessoa (2013, p. 49) assevera que a educação ontológica não está na
compreensão de “que apenas [homem] é real, mas que é o único ente que se realiza a partir e através de
uma compreensão de ser. O existencial não significa algo pronto, acabado que não pode ser mais
construído, desconstruído ou repensado, mas o que existe. Pedagogicamente a educação é um processo
aberto, permanente, que abarca a existencialidade do homem. Tudo é uma questão de visão, a circunvisão,
logo que “uma pedra, por exemplo, na visão de um pedreiro, é para construir; já para o geólogo, ela é para
estudar; ao pintor, ela é para pintar e ao escultor, é para esculpir; à criança, pedra é para brincar e ao
minerador, ela é para negociar…” (PESSOA 2013, p. 52) b) Questões de ordem conceitual ou
epistemológicas; A “Epistemologia Pedagógica consiste em ensinar aos alunos a pensar criticamente, ir
além das interpretações literárias e dos modos fragmentados de raciocínio” (TESSE,1995, p.44). Nesta
lógica o que dá sentido ao pensamento de Tesse é o entendimento de que aprender vai além da habilidade
de compreensão de temas complexos e da “competência de problematizar dialeticamente a teoria e a práxis
educacional” ( ibid.p.44). Nesta direção a ação pedagógica deve dar ao estudante a possibilidade de
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articular conhecimentos para além de um componente curricular. Implica o engajamento de saberes e de
questionamentos, transformando a realidade do aprender. A ideia principal é que a educação seja
integradora daqueles aspectos do conhecimento humano que não se restringe a uma disciplina pela própria
complexidade, mas caminhas como conhecimento autônomo. O que se tem, então, é a possibilidade do
ensino compartilhado, sem fronteiras para o conhecimento. Professor e estudante constroem caminhos que
perpassam as diferentes disciplinas e níveis de compreensão. c) Questões de ordem prática ou praxiologias.
Como o próprio nome já diz a praxiologia está ligada à prática, o que não se reduz a um conjunto de
manifestações da ação, mas em pensar e estruturar uma prática que de fato seja proveitosa do ponto de
vista pedagógico. Trata-se de um contexto que coloca em foco a relação teoria e prática. Esta é uma
questão que nos leva a pensar a educação na perspectiva da práxis. O cerne desta temática pode ser
encontrado em Paulo Freire, cujos apontamentos indica a práxis como uma forma de enxergar nos
processos educativos na relação entre o que se fala e o que faz. Ao passo que práxis, é reflexão e ação dos
homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressoroprimido” (FREIRE, 1987, p. 38) Trata-se de uma ação educativa que permite a ação reflexão, o homem
(envolvidos no processo) age e reflete sobre a ação e ao refletir age novamente. Assim o sujeito da teoria
“vai para a prática e da sua prática chega à nova teoria, sendo assim, teoria e prática se fazem juntas,
perpetuam-se na práxis” Fortuna (2015, p. 64). Voltamos então à questão da existencialidade, já
mencionada anteriormente. Porém agora a ação proposta por Freire na relação teoria e prática exige um
homem emancipado, não basta dar provas de sua existência é preciso ser autônomo e consciente. Esta
emancipação deve estar articulada com o posicionamento do educador que deve enxergar o estudante como
tal. Isto exige uma prática de liberdade e que provoca o protagonismo, pois “o seu quefazer, ação e
reflexão, não pode dar-se sem a ação e a reflexão dos outros, se seu compromisso é o da liberdade”
(FREIRE, 1987, p. 122) . Conforme Fortuna (2015, p. 65) A práxis pedagógica e epistemologia em sua
conjuntura veem na condição humana, potencial de esperança, amor, autenticidade, diálogo e
transformação, com capacidade de compreensão e intervenção do mundo. Estas disposições fazem com que
os sujeitos coloquem-se diante do outro, com propósito de modificar a realidade e contexto
opressor/dominador. Se entendemos a visão de Freire em conceber a educação, logo fica claro que esta
deve ter como objetivo a interação humano, a capacidade de relacionar com outro por meio do respeito e da
esperança. A educação precisa ser encarada a partir deste engajamento onde o conhecimento é a uma
potência de humanos que se humanizam e se deixam ser humanizados. Assim cada capitulo desta obra está
destinado a discutir um importante e aspecto da educação matemática e articula conhecimentos e
percepções de professores e professoras que ensinam matemática nas escolas e universidades deste país.
As pesquisas ora apresentadas são um grito de esperança para aqueles que ainda acreditam na mudança e
na quebra de paradigmas na educação publica e de qualidade. Assim que desejo a todos e todas uma ótima
leitura e belíssimas construções
Apostila Exame Nacional Do Ensino Médio - Enem - Organizador: Zélio Cabral 2017-11-03
Ser aprovado no Enem 2018 é o sonho da maioria dos jovens e é uma tarefa simples, porém não é fácil. É
simples porque se você usa o método de estudos certo não terá problemas em passar, mas é difícil porque
se você não souber o caminho certo morrerá na praia. Todo ano milhões de jovens se inscrevem no Enem
em busca do sonho de entrar na faculdade, mas infelizmente são poucos que conseguem, A prova do ENEM
tem como foco identificar potencialidades. O candidato bem sucedido será aquele que não apenas possui os
conhecimentos adquiridos no ensino médio, mas que também sabe aplicá-los às mais diferentes situações.
Aprender como passar no ENEM fica muito mais fácil depois de compreender o que as universidades
buscam num candidato. Muitos vestibulares cobram que os candidatos apliquem conhecimentos bastante
específicos na resolução de suas questões. Já as questões do ENEM são interdisciplinares, ou seja, cobram
que o candidato consiga unir diferentes áreas do conhecimento. É uma tendência que vem se fortalecendo
já há mais de uma década: a busca por candidatos que tenham suas habilidades mais voltadas para o
raciocínio do que para a “aplicação de fórmulas”; o que as universidades querem é selecionar candidatos
comprovadamente inteligentes, não apenas aqueles que são bons em decorar os conteúdos do ensino
médio. Para saber como passar no ENEM você precisará avaliar seus conhecimentos em todas as
disciplinas, porém, dedique-se especialmente às duas matérias mais importantes: a língua portuguesa e a
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matemática. As ferramentas da matemática são indispensáveis na resolução de questões que envolvem
biologia, química e física. Por vezes, questões que envolvem até mesmo as ciências humanas demandam
que o aluno use a matemática. Por isso, o autor desta apostila resolveu compilar esta Apostila de
Matemática e suas tecnologias 2018 para que o estudante possa gabaritar esta disciplina tão importante
para o ingresso na tão sonhada universidade. Boa Sorte e bons estudos!
Veja - 1999
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Estágio curricular supervisionado - Raquel Gomes de Oliveira 2014-08-04
Este livro traz princípios para uma atual abordagem de desenvolvimento do Estágio, pois a autora investiga
uma proposta de Estágio Supervisionado alternativa ao modelo de estágio marcado historicamente pela
sequência observação-participação-regência. Fundamental para profissionais de Pedagogia e Licenciatura,
a obra traz um aporte teórico e prático, exemplificando modelos de estágio e relatando experiências vividas
pelos alunos.
Bibliografia brasileira - 1983
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