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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo da APS é possibilitar uma vivência prática das teorias aprendidas no 

decorrer do curso, integrando as disciplinas de cada semestre.  

O controle acadêmico das Atividades Práticas Supervisionadas (APS) será feito 

via sistema. O trabalho em PDF e a ficha APS preenchida digitalizado devem ser 

anexados no sistema (https://trabalhosacademicos.unip.br), dentro do prazo 

estipulado no Calendário de Correções de Trabalhos, que aparece em janela ao 

entrar no site. Esse documento será avaliado pelo coordenador de curso ou 

professores orientadores. Os trabalhos podem ser entregues em grupo, neste caso, o 

aluno líder fica responsável pela montagem do grupo e inclusão dos arquivos no 

sistema. Caso os componentes do grupo sejam de turmas diferentes, mesmo que o 

trabalho seja realizado em grupo, cada estudante deverá anexar no sistema o seu 

trabalho, e o coordenador/professor atribuir uma nota individual. 

2. PROPOSTA DO TRABALHO 

O Trabalho deverá ser desenvolvido por um grupo de até cinco alunos e 

constituirá na produção de texto relativo a Contextualização e Interdisciplinaridade. 

Deverá ser escolhida uma tarefa ou atividade que promova a contextualização e 

interdisciplinaridade de algum conteúdo de Matemática com outras disciplinas de 

Ensino Fundamental 2 ou Ensino Médio.  Portanto, terá como partes constituintes: 

a) Revisão bibliográfica sobre Contextualização e Interdisciplinaridade e como 

podem ser utilizadas no ensino da matemática, em sala de aula ou fora 

dela; 

b) Especificação da tarefa e do conteúdo comtemplado, especificando em que 

ano do ensino fundamental ou médio deverá ser utilizada.  

c) Todos os passos para a conclusão da tarefa e, se necessário, fotos do 

desenvolvimento da atividade. 

c.1)  Caso a tarefa inclua a utilização de tecnologias e aplicativos online, 

deverá ser incluída no trabalho a página de endereçamento da web. c.2) 

c.2) Caso a tarefa seja um aplicativo que necessite instalação no 

computador devem ser entregues ao professor orientador os meios de 

https://trabalhosacademicos.unip.br/
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instalação tais como cd, dvd, pendrives, bem como, todos os passos para 

a sua instalação e conclusão da tarefa. 

2.2 Elaboração do trabalho 

A formatação do trabalho deve ser de acordo com a ABNT, e o guia de 

normatização da UNIP: 

I. ITENS PRÉ-TEXTUAIS  

✓ Capa: Nome da Universidade, nome do aluno, título do trabalho, estado, ano.  

✓ Folha de rosto: Nome do aluno, título do trabalho, “Atividade Prática 

Supervisionada do Curso de Licenciatura em Matemática apresentado à 

Universidade Paulista – UNIP”, Nome do professor orientador, estado, ano. (as 

páginas devem ser contadas a partir da folha de rosto). 

✓ Sumário: os itens pré-textuais não entram no sumário. 

II. ITENS TEXTUAIS 

1. INTRODUÇÃO (INÍCIO DA NUMERAÇÃO, DEVE SER EM FOLHA ÍMPAR)  

A proposta de uma tarefa de Contextualização e Interdisciplinaridade em sala 

de aula, assim como qualquer atividade, necessita a observação de alguns itens 

importantes, portanto, a introdução deverá conter: 

1.1 Objetivos. 

1.2 Identificação público alvo, para qual série do ensino fundamental ou médio 

será destinado o material. 

1.3 Qual conteúdo será contemplado e porquê. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Revisão bibliográfica de Contextualização e Interdisciplinaridade: como podem 

ser utilizadas no ensino da matemática, quais disciplinas podem ser utilizadas na 

tarefa escolhida, porquê e em que turma ou turmas poderá ser utilizada, de acordo 

com o conteúdo escolhido. (2.1, 2.2, 2.3...). 

3. DESENVOLVIMENTO DA TAREFA ESCOLHIDA 

Este item deverá conter: 

✓ Os conhecimentos prévios necessários, subsídios, para que o aluno 

possa acompanhar a tarefa. 
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✓ As atividades do processo que estão relacionadas com os 

conhecimentos prévios para a conclusão da tarefa. 

✓ A ordenação das atividades. 

✓ Fotos do procedimento, se for o caso. 

4. CONCLUSÃO 

Qual a contribuição esperada da utilização de Contextualização e 

Interdisciplinaridade para a tarefa escolhida, no processo de aprendizagem do 

conteúdo contemplado. 

Referências Bibliográficas 

Incluir todas as referências apresentadas no texto, pelas normas ABNT 

6023:2002. 

3. LIMITES DE PÁGINAS 

Mínimo: 10 páginas 

Máximo: 15 páginas 

4. POSTAGEM 

O trabalho será postado em arquivo PDF no sistema online no período 

estipulado no calendário escolar, junto com a ficha de acompanhamento das 

“Atividades Práticas Supervisionadas”, ilustrando cronologicamente cada um dos itens 

realizados. 


