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Aciepe:

COMPARTILHANDO SABERES E EXPERIÊNCIAS ACERCA DA MATEMÁTICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Professor Klinger Teodoro Ciriaco
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 vigésima 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
compartilhamentos de saberes e experiências 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 infância.
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: 30/05/2022 à 30/09/2022
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: Pedagogia (PedL/D), Pedagogia (PedL), Pedagogia (PedLN)
Primeiro encontro: Data: 01/06/2022 | Horário: 19:00 | Local: Google Meet | Campus: São Carlos | Outro local:
Horário das aulas: Horário a definir no 1º encontro
E-mail: klinger.ciriaco@ufscar.br
Telefone: 992846871
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Rodovia Washington Luís, Km 235 - SP-310
São Carlos - SP - Brasil
CEP 13565-905
Tel:(16) 3351-8112/8113
Voip: 10131080
Email: proex@ufscar.br
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