Aciepe:

ACIEPE: Outros Olhares para a Matemática: reflexões teóricas e metodológicas na
Educação Infantil

Professor Priscila Domingues de Azevedo
Responsável:
Departamento Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas - DTPP
Responsável:
Centro Acadêmico: Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH)
ACIEPE vinculada:: Não possui vínculos
Resumo : Trata-se da décima nona edição da ACIEPE que será realizada com graduandos dos cursos de
Licenciatura em Pedagogia (diurno e noturno), em Matemática, e com professores da Educação
Infantil dos centros da rede municipal de ensino de São Carlos e da Unidade de Atendimento à
Criança - UAC/UFSCar. A atividade será desenvolvida na perspectiva manter e fortalecer a
constituição de um grupo com características colaborativas, no qual serão realizadas atividades
de estudo, reflexão, desenvolvimento de atividades de ensino e de pesquisa, buscando a
apropriação e construção dos saberes docentes com relação à educação matemática na
infância. Serão promovidos encontros virtuais de estudos e discussões sistemáticas com os
professores e graduandos buscando a reflexão sobre a prática pedagógica individual e coletiva a
partir da abordagem de aspectos relacionados ao conhecimento matemático, promovendo
trocas de experiência com professoras da Educação Infantil e licenciandos da UFSCar, sobre o
trabalho remoto desenvolvido pelas professoras, durante a pandemia, buscando soluções e
desdobramentos com base nos conhecimentos práticos e teóricos relacionados ao campo da
Educação Matemática na infância.
Espera-se que os participantes possam tornar-se sujeitos de sua atuação, adquiram autonomia
para ampliarem seus conhecimentos a partir de inovações curriculares. Consideramos que essa
prática de formação inicial e continuada poderá contribuir para o aprimoramento de
conhecimentos teóricos e metodológicos relacionados ao conhecimento matemático na
Educação Infantil. O foco do trabalho da ACIEPE para o ano de 2022 é fortalecer a parceria
entre o Departamento de Teoria e Práticas Pedagógicas (DTPP/UFSCar) em nome do prof. Dr.
Klinger Teodoro Ciríaco e a Unidade de Atendimento à criança
UAC/UFSCar em nome da
profa. Dra. Priscila Domingues de Azevedo.



Público alvo: Licenciandos de Pedagogia e Matemática,professores dos Centros Municipais de Educação
Infantil de São Carlos; e professores, auxiliares de creche e estagiários da Unidade de
Atendimento à Criança - UAC/UFSCar.
Período: 27/01/2022 à 28/04/2022
Carga horária Atividades presenciais: 0 | Outras atividades: 60 | Total: 60
prevista:
Número de vagas: Alunos de Graduação da UFSCar: 5 | Público Externo: 15 | Total: 20
Cursos envolvidos: Nenhum curso envolvido
Primeiro encontro: Data: 27/01/2022 | Horário: 16:00 | Local: Google Meet | Campus: São Carlos | Outro local:
Horário das aulas: Horário definido | Descrição: Às quintas-feiras das 16h às 18h
E-mail: priazevedo@ufscar.br

ProEx

Extensão

Notícias (/news)

Programa (https://www.proex.ufscar.br/comunidade)

Conselho de Extensão (/conselho)

ACIEPE (https://www.proex.ufscar.br/aciepes)

Coordenadoria de Cultura
(http://www.culturaproex.ufscar.br)

Cursos (https://www.proex.ufscar.br/cursos)

Núcleos de Extensão (/nucleos)
CAEv (http://www.caev.ufscar.br)
Logomarca ProEX (/documentos)

Contato
Pessoas (/contato)
Agenda (/sobre)
Fale Conosco (/fale-conosco)

