
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

CHAMADA INTERNA 04/2018 - PROPGPEC 

CREDENCIAMENTO DE DOCENTES – ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura torna públicos, nos termos desta 

Chamada Interna, as normas e os procedimentos necessários para o credenciamento de docentes no Curso 

de Especialização em Educação Matemática. 

 

1. DOS OBJETIVO 

1.1. O presente credenciamento tem como objetivo habilitar docentes efetivos do Colégio Pedro II à par-

ticipação no Curso de Especialização em Educação Matemática, que inclui a atuação em suas ativida-

des regulares de pesquisa, ensino, orientação e extensão. 

2. DAS VAGAS 

2.1. Esta Chamada Interna selecionará dois docentes para atender as atuais demandas do Curso de Espe-

cialização em Educação Matemática, conforme quadro abaixo. 

DISCIPLINA Vagas 
 

Fundamentos e Didática da Matemática (I II e III) 1 

Metodologia da Pesquisa em Educação Matemática 1 

 

3. DOS REQUISITOS 

3.1. Para participar da presente Chamada, o docente deverá atender aos seguintes pré-requisitos: 

a) ser professor ativo do Colégio Pedro II, lotado no Departamento de Matemática, em regime de 

quarenta horas ou quarenta horas com dedicação exclusiva; 

b) ter obtido o título de mestre em matemática ou matemática aplicada ou educação ou educação 
matemática ou ensino da matemática ou áreas afins em curso reconhecido pela CAPES; 

c) ter Currículo Lattes atualizado com produção acadêmica, nos últimos quatro anos, vinculada à 

temática do Curso de Especialização em Educação Matemática e de acordo com o quadro de vagas do 

Item 2.1; 

d) ter regência de turma na Educação Básica no Colégio Pedro II, no ano letivo de 2018; 

e) ter disponibilidade aos sábados, das 8:00 às 16:30; 

f) ter disponibilidade para participar de reuniões do colegiado do curso, agendadas previa-

mente pela coordenação.  

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. Os interessados deverão submeter à Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, via 

protocolo da Reitoria, no período de 20 de fevereiro de 2018 a 16 de março de 2018, os seguintes 

documentos: 

a) ficha de inscrição (Anexo I); 

b) cópia do documento de identidade; 

c) diploma de Mestrado de acordo com 3.1-b 



 

d) comprovante de vinculação ao Colégio Pedro II, com a carga horária docente e o Campus em que 

atua; 

e) plano de trabalho (Anexo II) para a disciplina relacionada em 2.1, acompanhado de breve justificativa 

de interesse em integrar o corpo docente do curso de especialização em Educação Matemática; 

f) Currículo Lattes atualizado, com comprovação da produção acadêmica dos últimos quatro anos. 

4.2. A documentação deverá ser colocada, na ordem prevista no item 4.1, numerado, com índice, em 

envelope lacrado, contendo na parte externa o nome completo do docente, o Departamento e a dis-

ciplina para a qual pretende concorrer. 

4.3. Não será permitida complementação de documentos fora do período de inscrição. 

 
5. DA AVALIAÇÃO 

5.1. O processo de credenciamento de docentes será conduzido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pes-

quisa, Extensão e Cultura. 

5.2.  A Banca de Avaliação, nomeada especificamente para este fim, será constituída pelo Diretor de Pós-

Graduação, o Coordenador do curso e um membro do Colegiado da Especialização em Educação Ma-

temática;  

5.3. A banca fará a avaliação de acordo com: 

a) Análise da aderência do plano de trabalho referente ao item 4.1-e, em relação ao curso de 

especialização em Educação Matemática. 

b) a aderência da produção acadêmica do candidato à ementa da disciplina, Anexo IV,  para a qual 

pleiteia de acordo com os dados do item 4.1-f, de acordo com o currículo Lattes; 

5.4. Será considerado apto a integrar o corpo docente do Programa o candidato que obtiver maior quan-

tidade de pontos em escala da 0 a 100, no item 5.2-a e satisfizer a 5.3-b. 

 
6. DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente conforme grau obtido na análise do Plano 

de Trabalho apresentado de acordo com 4.1-e. 

6.2. Em caso de empate na classificação terá prioridade o candidato que obtiver maior a aderência da 

produção acadêmica, conforme item 5.2-b. 

6.3. Os recursos ao Resultado desta Chamada poderão ser feitos no período definido no Cronograma, com 

o formulário constante do Anexo II.  

 
7. DOS RESULTADOS 

7.1. Os resultados serão divulgados conforme o Cronograma desta Chamada Interna, no site do Colégio 

Pedro II (www.cp2.g12.br). 

7.2. Os recursos ao Resultado desta Chamada poderão ser feitos no período definido no Cronograma, com 

o formulário constante do Anexo III. 

 
8. DOS COMPROMISSOS 

8.1. Os docentes selecionados, de acordo com os critérios e vagas definidos nesta Chamada Interna, serão 

incorporados ao corpo docente do Curso de Especialização em Educação Matemática, de acordo com 

o Regulamento geral da Pós-Graduação; 

8.2. Para atender ao critério de permanência na Pós-graduação os docentes selecionados deverão: 

a) manter o Currículo Lattes permanentemente atualizado; 

b) preencher anualmente a Ficha de Avaliação Docente e encaminhá-la à Coordenação do Curso de 

Especialização em Educação Matemática até o final de cada ano, juntamente com o Currículo Lattes; 

http://www.cp2.g12.br/


 

c) participar da organização de eventos, ministrar minicursos, oficinas ou palestras regularmente nos 

diversos seminários oficiais da Pós-graduação; 

d) atuar em outras atividades acadêmicas da Pós-graduação, quando solicitado; 

e) orientar trabalhos de fim de curso, resguardadas as situações excepcionais aprovadas pelo colegiado 

do Curso de Especialização em Educação Matemática; 

f) ministrar disciplinas no Curso de Especialização em Educação Matemática; 

g) participar de comissões e bancas examinadoras; 

h) colaborar na organização de eventos, publicações, elaboração de projetos para concorrência a editais 

diversos nas agências de fomento; 

i) Ter disponibilidade nos horários previstos para o Curso de Especialização em Educação Matemática, 

aos sábados de 8h às 16h30min. 

 

9. DO CRONOGRAMA  

ETAPA PERÍODO 

Lançamento da Chamada 01/03/2018 

Inscrição 01/03/2018 a 15/03/2018 

Divulgação do Resultado  19/03/2018 

Período de Recursos 20/03/2018 

Resultado dos Recursos 21/03/2018 

Resultado Final 21/03/2017 

 

10. DA IMPUGNAÇÃO DA CHAMADA INTERNA  

10.1. Prescreve o direito de impugnar os termos dessa Chamada, aquele que não o fizer até o segundo dia 

útil anterior ao prazo final das inscrições.  

10.2. Não terão efeito de recurso, as impugnações feitas por aqueles que em tendo aceitado sem objeção, 

venham apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições. 

 
11. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1.1. A inscrição efetuada implica a plena aceitação de todas as condições estabelecidas na Chamada 
Interna. 

1.2. Caberá ao Reitor, ouvida a Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, resolver os 
casos omissos e as situações não previstas no presente Chamada. 

1.3. Informações adicionais poderão ser obtidas na Diretoria de Pós-Graduação presencialmente ou pelo 
e-mail posgrad@cp2.g12.br. 

 

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2018. 

 

 
Marcia Martins de Oliveira 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

 

 

 

 

mailto:posgrad@cp2.g12.br


 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 
ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 (Chamada Interna n° 04/2018 – PROPGPEC – Credenciamento de Docentes Especialização em Educação Matemática) 

 
1. DADOS PESSOAIS 

Nome  

SIAPE  CPF  

Departamento  Campus  

Endereço  

Telefone Fixo  Celular  

E-mail  

 
2. DADOS ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS 

Disciplina que leciona no CPII  

Regime de trabalho  

Tempo de atuação como efetivo no CPII  

Segmentos nos quais leciona atualmente no CPII  

Desempenha cargo de gestão com diminuição 
de carga horária em sala de aula? Em caso 
afirmativo, especifique. 

 

Formação   

Ano de conclusão  

Instituição na qual obteve o título   

 

3. ÁREA DE INTERESSE NO PROGRAMA  

Selecione abaixo a disciplina para a qual deseja efetivar a inscrição (indique apenas uma).  

Selecione abaixo a disciplina para a qual deseja efetivar a inscrição (indique apenas uma).  

(   ) FUNDAMENTOS E DIDÁTICA DA MATEMÁTICA I ou II ou III 

(   ) METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

(   ) TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Rio de Janeiro, _____ de _______________________________   de 2018 

 

  

Assinatura 



 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO II 
MODELO DE PLANO DE TRABALHO 

(Chamada Interna n° 04/2018 – PROPGPEC – Credenciamento de Docentes Especialização em Educação Matemática) 

 

 
1- O Plano de Trabalho deverá conter:  
(a) uma proposta de ementa para a disciplina;  
(b) os Recursos Didáticos que serão utilizados; 
(c) possíveis aplicações para a Escola de Ensino Básico; 
(d) os instrumentos de avaliação propostos; 
(e) Bibliografia.  
 
2- O plano apresentado receberá uma nota de 0 a 100 pontos, a partir da análise dos seguintes 
itens: 
(a) clareza; 
(b) objetividade; 
(c) atualização da bibliografia; 
(d) aderência à disciplina proposta; 
(e) viabilidade e aderência das aplicações propostas para Escolas do Ensino Básico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO III 
FORMULÁRIO DE RECURSO 

  (Chamada Interna n° 04/2018 – PROPGPEC – Credenciamento de Docentes Especialização em Educação Matemática) 

 
 

À Banca Julgadora da Seleção de Bolsistas de Extensão de que trata a Chamada Interna nº 04/2018 - 

PROPGPEC 

Nome do candidato(a): ____________________________________________________________________ 

Nº de inscrição: __________________________________________________________________________ 

Justificativa do candidato – Razões da solicitação do recurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro____/____/____                                     ______________________________________________                      

Assinatura do candidato 



 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 
ANEXO IV 

EMENTA DAS DISCIPLINAS 
  (Chamada Interna n° 04/2018 – PROPGPEC – Credenciamento de Docentes Especialização em Educação Matemática) 

 

FUNDAMENTOS E DIDÁTICA DA MATEMÁTICA I – 60h 
A ideia de quantidade e a formulação do conceito de número. A criança e o número. Os sistemas de nume-
ração. Ordens números e classes. Sistemas de numeração em bases. O sistema de numeração decimal. O 
que é número natural? A axiomática de Peano e a visualização dos números naturais na reta numerada. 
Propriedades dos números naturais.  Os principais algoritmos da soma e da multiplicação. O que significa 
soma e multiplicar? Problemas e expressões numéricas. Principais dificuldades no ensino e na aprendiza-
gem dos algoritmos da adição com recurso e da multiplicação. A subtração e a divisão como operações 
inversas. Cálculo mental. A divisão, a operação que requer uma didática especial. A divisão exata e a divisão 
não exata. Prova real da divisão e Teorema de Bézout. A didática da divisão: forminhas e feijões. Um estudo 
da divisão exata. A definição de “ser múltiplo de “ e de “ser divisor de”.  Aplicação do principio multiplicati-
vo para ilustrar múltiplos e divisores. Números primos e critérios de divisibilidade. Provas formais via escri-
ta de números naturais na base 10. O uso do material dourado como recurso didático. mmc e mdc. Cálculo 
e aplicação em problemas. Análise do assunto em livros didáticos. Números inteiros: onde encontramos? 
Como organizar uma sequencia didática de apresentação dos inteiros. O conceito de simétrico. A reta nu-
merada e os simétricos. Distância dos simétricos em relação à origem. Cálculo mental e lógica: o Jogo do 
perde e ganha. Conceito de módulo e uso de lógica simples para resolução de equações modulares usando 
a linguagem. A adição e a multiplicação de inteiros e suas operações inversas. Números racionais: definição, 
reconhecimento, a reta numerada. Os naturais, os inteiros, os decimais exatos e as dízimas periódicas. Cál-
culo mental. Operações com números fracionários  Resolução de problemas envolvendo frações de quanti-
dades e frações do contínuo. Os números que não são racionais. Reunindo racionais a não racionais. O con-
ceito de corpo ordenado completo: caráter informativo. 
 
BIBLIOGRAFIA 
DOMNGUES, H. H. Fundamentos de Aritmética, Ed. Atual. 1ª Ed 1991 
NIVEN, I. Números racionais e Irracionais, Coleção Fundamentos da Matemática Elementar, SBM Editora, 
1984.  
SANTOS, V.M.P.dos e REZENDE, J. Números: Linguagem universal, Ed IM-UFRJ, Coleção Projeto Fundão.  
BIANCHINI, E. Matemática. Vols. 6, 7, 8 e 9. Editora Moderna, 8ª edição, 2016. 
CENTURIÓN, M. Números e Operações: Conteúdo e metodologia da matemática. Editora Scipione, Série 
Didática Classes de Magistério, 1ª Ed 1994. 
KAMII, C.  Crianças pequenas reinventam a aritmética, Editora Artmed, 2004. 
________ Crianças pequenas continuam reinventando a aritmética: Séries Iniciais. Implicações da Teoria de 
Piajet, Editora Artmed, 2005. 
PARRA, C. e SAIZ, I. Didática da Matemática: reflexões psicopedagógicas. Coleção Conhecimento Matemáti-
co. Editora Artmed, 2ª Ed, 2006. 
MA, L. Saber e ensinar matemática elementar. Coleção Temas de Matemática, Editora Gradiva, 1ª Ed. 2009 
IMENES, L. M. A numeração indo-arábico. Coleção Vivendo a Matemática. Editora Scipione, 1990. 
____________ Os números na história da civilização. Coleção Vivendo a Matemática. Editora Scipione, 
1990. 
 
 
 



 

FUNDAMENTOS E DIDÁTICA DA MATEMÁTICA II – 60h 
A geometria com Euclides. Os elementos: o que são e como estão organizados? O primeiro compêndio 
organizado logicamente. O conceito de dedução lógico-formal. Principais construções com régua e compas-
so. O conceito de lugares geométricos: a mediatriz, a bissetriz, a circunferência, o par de retas paralelas. 
Ângulos: definições e classificações. Operações com medidas. ângulos complementares e suplementares. 
Atividades exploratórias: ângulos obtidos por dobraduras do quadrado, do triângulo equilátero e do círculo. 
Os ângulos dos ponteiros do relógio. Dominós de ângulos e a construção do clinômetro. O axioma das para-
lelas. Propostas didáticas de investigação da medida dos ângulos quando uma transversal corta um par de 
retas paralelas e um par de retas não paralelas. Como explorar projetos interdisciplinares envolvendo ma-
temática, artes e desenho. Painéis com motivos geométricos elementares e paralelismo. Triângulos: defini-
ção, elementos, Lei Angular de Talles (atividade experimental e atividade lógico-formal). Soma das medidas 
dos ângulos externos, uma atividade experimental. Sobre as principais linhas internas dos triângulos e seus 
pontos de encontro. Uma interpretação para o baricentro. Quadriláteros: Definição, classificação e propri-
edades. Construção de quebra cabeças. O Tangran chinês. Polígonos: soma das medidas dos ângulos inter-
nos, soma das medidas dos ângulos externos e dedução informal da quantidade de diagonais que um polí-
gono possui. Polígonos regulares e não regulares. A geometria dos mosaicos: a pavimentação e o recobri-
mento. Como criar mosaicos com polígonos regulares? Recobrindo superfícies com polígonos regulares e 
irregulares. Os trabalhos de Escher e a repetição de padrões em mosaicos. Transformações no plano: sime-
tria, rotação, reflexão, translação e cisalhamento. Áreas das figuras definidas por linhas poligonais fecha-
das. O metro quadrado, seus múltiplos e submúltiplos. Figuras em 3D; Cubos, prismas, tetraedros e pirâmi-
des. Geometria das dobraduras. Construção de poliedros por dobraduras.  Figuras em 3D; Cubos, prismas, 
tetraedros, pirâmides e cilindros. Experiências em sala de aula com cálculo de volume. Uso da estimativa, 
arredondamento e cálculo mental. Uso da calculadora. O metro cúbico, seus múltiplos e submúltiplos. 
 
BIBLIOGRAFIA 
TINOCO, L. Geometria Euclidiana por meio da resolução de problemas, IM-UFRJ, Projeto Fundão. 1ª Ed., 
1999 
IEZZI, G. Fundamentos de Matemática Elementar, vols. 9 e 10. Atual Editora, Edição 2A, 2013. 
BIANCHINI, E. Matemática, vols. 6, 7, 8 e 9. Editora Moderna. 8ª Edição 2016. 
KALEFF, A. Vendo e entendendo poliedros. Do desenho ao cálculo do volume através de quebra cabeças 
geométricos e outros materiais concretos. Editora EDUFF, 2003. 
_________ Quebra cabeças geométricos e formas planas. Editora EDUFF, 3ª Ed, 2005 
TOMEI, C. Euclides: A conquista do espaço. Coleção Imortais da Ciência, Coord. Marcelo Gleiser. Ed. Odys-
seus, 1ª Ed, 2006. 
MACHADO. N. J. Medindo Comprimentos, Coleção Vivendo a Matemática, Ed. Scipione, 1ª Ed. 1997. 
CÃNDIDO, S.L. Formas num mundo de formas. Ed. Moderna, 1ª Ed. 1997. 
IMENES, M. Ângulos. Editora Atual, 16ª Edição, 1995. 
_________   Geometria dos mosaicos, Editora Scipione. Coleção Vivendo a Matemática, 1ª Ed. 1997 
SMOOTHEY, M. Atividades e jogos com ângulos, Coleção Investigação Matemática, Editora Scipione, 1ª 
Edição, 1997. 
_____________ Atividades e jogos com triângulos, Coleção Investigação Matemática, Editora Scipione, 1ª 
Edição, 1997. 
NASSER, L. e TINOCO, L. Curso básico de geometria: Enfoque didático. Módulo I, Formação de conceitos 
geométricos. Ed IM-UFRJ, Coleção Projeto Fundão, 2012 
NASSER, L. e TINOCO, L. Curso básico de geometria: Enfoque didático. Módulo II, Visão dinâmica da con-
gruência de figuras. Ed IM-UFRJ, Coleção Projeto Fundão, 2012 
NASSER, L. e TINOCO, L. Curso básico de geometria: Enfoque didático. Módulo II, Visão dinâmica da seme-
lhança de figuras. Ed IM-UFRJ, Coleção Projeto Fundão, 2012. 
LOPES, M.L.M.L. e NASSER, L. Geometria na era da imagem e do movimento, Ed IM-UFRJ, Coleção Projeto 
Fundão, 2012 
NASSER, L. Geometria segundo a Teoria de Van Hiele, Ed IM-UFRJ, Coleção Projeto Fundão, 2012 
 
 
 



 

FUNDAMENTOS E DIDÁTICA DA MATEMÁTICA III – 60h 
Estatística descritiva: contagem, organização em gráficos e tabelas. Principais tipos de gráficos e a organiza-
ção de dados para interpretações de situações e problemas propostos. A importância de saber fazer a leitu-
ra correta das informações contidas em um gráfico. Frequência absoluta e frequência relativa. Histogramas. 
Uso do Excel. Média, moda, mediana e desvio padrão. Interpretações para cada medida. Enunciados ma-
temáticos. A importância da leitura e interpretação de problemas. A Teoria de resolução de problemas de 
George Pólya. As etapas da resolução de problemas. Resolução de problemas cujas informações estão con-
tidas em gráficos. Os conectivos E e OU em matemática. Uso de diagramas de Venn-Euler para resolver 
problemas de contagem.  O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Problemas de contagem que po-
dem ser abordados nas séries iniciais. Como responder às perguntas “Como organizar uma configuração?” 
e “Quantos elementos há segundo a configuração dada?”. Arranjos e Permutações. Combinações simples, 
circulares e com repetição. O que significa raciocínio combinatório? O que significa argumento combinató-
rio? Projetos escolares envolvendo os conceitos de análise combinatória. Como avaliar em Combinatória: 
os principais objetivos a serem alcançados quando o tema é analise combinatória. Probabilidade: Experi-
mentos aleatórios, espaço amostral, evento, combinação de evento, união e interseção de eventos, defini-
ção de probabilidade. Probabilidade em espaço amostral finito e probabilidade condicional. 
 
BIBLIOGRAFIA 
PINTO, R.C. Introdução à Análise Combinatória. Dissertação de mestrado apresentada ao Departamento de 
Matemática da PUC-RIO, 2014. Texto disponível em: http://www.dbd.puc-
rio.br/pergamum/tesesabertas/1212462_2014_completo.pdf 
ALVES, R. de C. Ensino de análise combinatória na educação básica e a formação de professores. Disserta-
ção de mestrado apresentada ao Programa de Mestrado em Ensino da Matemática do IM-UFRJ, 2012. Tex-
to disponível em: http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/41%20Renato%20Alves.pdf 
GONÇALVES, R.R.S. Uma abordagem alternativa para o ensino de análise combinatória no ensino médio: a 
utilização do princípio multiplicativo e da resolução de problemas como ferramenta didático-pedagógica. 
Dissertação de mestrado apresentada ao IMPA, 2014. Texto disponível em 
www.impa.br/opencms/pt/ensino/downloads/PROFMAT/trabalho_conclusao_curso/2014/rafaela_goncalv
es.pdf 
JUNIOR, J.P.dos S. Análise Combinatória: uma abordagem para o sexto ano do Ensino Fundamental. Disser-
tação de mestrado apresentada ao Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Alago-
as. Texto disponível em fi-
le:///C:/Users/Daniel%20F.%20N.%20Martins/Downloads/2016_000094857_JUVINO_PEREIRA_DOS_SANT
OS_JUNIOR.pdf 
MORAIS, S.C. de Excel: uma alternativa para o ensino de probabilidade e estatística. Dissertação de mestra-
do profissional apresentada ao Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Goiás. 
Texto completo disponível 
emfile:///C:/Users/Daniel%20F.%20N.%20Martins/Downloads/2014_03107_SILVIA_CRISTINA_DORNELES_
DE_MORAIS.pdf 
MORETIN, P. A. e BUSSAB, W. Estatística Básica, Editora atual, 3ª Ed, 1990. 
IEZZI, G. Análise combinatória e probabilidade. Vol 5.  Coleção Fundamentos de Matemática Elementar, 
Editora Saraiva, 2015 
Histórias para introduzir noções de combinatória e probabilidade. Ed IM-UFRJ, Coleção Projeto Fundão,  
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http://www.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/1212462_2014_completo.pdf
http://www.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/1212462_2014_completo.pdf
http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/41%20Renato%20Alves.pdf
http://www.impa.br/opencms/pt/ensino/downloads/PROFMAT/trabalho_conclusao_curso/2014/rafaela_goncalves.pdf
http://www.impa.br/opencms/pt/ensino/downloads/PROFMAT/trabalho_conclusao_curso/2014/rafaela_goncalves.pdf
file:///C:/Users/Daniel%20F.%20N.%20Martins/Downloads/2016_000094857_JUVINO_PEREIRA_DOS_SANTOS_JUNIOR.pdf
file:///C:/Users/Daniel%20F.%20N.%20Martins/Downloads/2016_000094857_JUVINO_PEREIRA_DOS_SANTOS_JUNIOR.pdf
file:///C:/Users/Daniel%20F.%20N.%20Martins/Downloads/2016_000094857_JUVINO_PEREIRA_DOS_SANTOS_JUNIOR.pdf
file:///C:/Users/Daniel%20F.%20N.%20Martins/Downloads/2014_03107_SILVIA_CRISTINA_DORNELES_DE_MORAIS.pdf
file:///C:/Users/Daniel%20F.%20N.%20Martins/Downloads/2014_03107_SILVIA_CRISTINA_DORNELES_DE_MORAIS.pdf


 

quer desenvolver; da coleta dos dados e análise dos resultados. A pesquisa experimental e a pesquisa-ação. 
O aprimoramento da prática docente empiricamente fundamentado. 
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