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Este é um recurso educacional aberto de divulgação do blog
Matemática Fácil, cujo objetivo é ajudar alunos do ensino superior
matriculados na disciplina Cálculo Diferencial e Integral 1.
Em vista da grande reprovação de calouros em Cálculo 1, é
notória a dificuldade encontrada na disciplina, e isso muitas vezes é
devido a uma deficiência em conhecimentos básicos de
matemática. Sabendo-se disto, o blog foi desenvolvido tanto para o
aluno que esteja com déficit de conhecimentos prévios, quanto para
o aluno que está preparado para aprender cálculo diferencial e
integral 1.
O blog conta também com uma proposta diferenciada: a
interação direta do aluno com a construção do blog, podendo
sugerir materiais e encontros presenciais, ou até mesmo sendo
monitor. O aluno se torna protagonista do seu aprendizado.
O
blog
pode
ser
acessado
através
do
<https://barbaraets2017.wixsite.com/matematicafacil>.

Link:

SOBRE O BLOG
O blog tem em sua página inicial a capa, contendo
informações principais. Outras imagens ajudam a conhecer melhor
esse ambiente:

Ao lado superior direito, pode-se ter acesso ao blog.
O primeiro post é de Cálculo 1, contendo videoaulas da
Unicamp de conceitos básicos para cálculo.

O segundo post é sobre a ideia de organização de tempo do
aluno, contém alguns exemplos de planilhas que podem ser usadas
no dia a dia.

Por ser uma disciplina extensa, o blog ainda não está pronto.
Em seu início de criação, ele ficará disponibilizado como recurso
educacional aberto para multiletramentos, com foco em letramento
matemático, especificamente em Cálculo 1 e organização de
horários para estudos.
Outros usuários, além dos alunos inscritos, podem ser
beneficiados com esse ambiente digital, já que ele circula
abertamente na internet, com licença livre.

Este blog está licenciado pelo Creative Commons Atribuição 4.0
Internacional (CC BY 4.0)
Mais detalhes em: https://creativecommons.org/choose/?lang=pt#metadata
Você pode copiar, distribuir e remixar este blog ou partes dele,
desde que cite a fonte.

