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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Identificar componentes do conhecimento profissional do professor de matemática no contexto do 1. º ciclo do ensino básico.
2. Fundamentar sequências de ensino e aprendizagem.
3. Justificar o papel dos temas matemáticos no currículo.
4. Selecionar abordagens didáticas para o ensino dos temas matemáticos curriculares.
5. Identificar as dificuldades mais usuais na aprendizagem matemática.
6. Analisar situações didáticas, comunicando as suas ideias e interpretando as ideias dos outros.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Relacionar e usar conceitos matemáticos.
2. Relacionar e usar conceitos ligados às ciências da educação.
3. Ler e interpretar informação matemática.

Conteúdo da unidade curricular
1. O conhecimento profissional do professor de matemática do 1. º ciclo do ensino básico. 2. Orientações curriculares, gestão curricular e planificação. 3. O ensino
da álgebra, dos números e das operações no 1. º ciclo. 4. O ensino da geometria e da medida no 1. º ciclo. 5. O ensino da estatística no 1. º ciclo.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. O conhecimento profissional do professor de matemática do 1. º ciclo do ensino básico.
2. Orientações curriculares, gestão curricular e planificação.
- Tipos de planificação.
- Sequências de ensino e aprendizagem.
3. O ensino da álgebra, dos números e das operações no 1. º ciclo.
- A álgebra, os números e as operações no currículo.
- Abordagens didáticas, dificuldades na aprendizagem, avaliação das aprendizagens.
4. O ensino da geometria e da medida no 1. º ciclo.
- A geometria e a medida no currículo.
- Abordagens didáticas, dificuldades na aprendizagem, avaliação das aprendizagens.
5. O ensino da estatística no 1. º ciclo.
- A estatística no currículo.
- Abordagens didáticas, dificuldades na aprendizagem, avaliação das aprendizagens.
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Métodos de ensino e de aprendizagem
1. Exploração dos temas recorrendo a diversas formas como, por exemplo, processos expositivos, discussão de textos, elaboração de relatórios ou trabalhos de
pesquisa. 2. Debate dos temas em pequeno ou em grande grupo. 3. Trabalho individual ou em grupo. 4. Resolução de tarefas de tipo e natureza diversificados.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação contínua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Prova Intercalar Escrita - 50% (Teste escrito sumativo.)
- Discussão de Trabalhos - 50% (Realização e discussão das tarefas propostas ou de trabalhos individuais ou em grupo.)
2. Avaliação por exame - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
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