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APRESENTAÇÃO 
 

A publicação da quarta versão da Coleção Educação Matemática na 
Amazônia, iniciada em 2010, pela SBEM-PA - Sociedade Brasileira de 
Educação Matemática, durante a realização do IX EPAEM - IX Encontro 
Paraense de Educação Matemática, consolida o movimento de educação 
matemática em nossa região. Essa publicação materializa o sonho de 
disponibilizar um espaço de divulgação da produção de conhecimentos no 
campo da educação matemática voltados à região Amazônica. 

 

Consideramos importante apresentar aos estudantes de nível 
superior e professores da educação básica e superior da Amazônia um 
conjunto de obras diversificadas tendo em vista os avanços dos estudos 
sobre o campo da Educação Matemática nos diversos centros de estudos 
do país e, mais recentemente, na região Norte e, principalmente, em Belém 
do Pará. Nesse sentido foram organizados os 11 volumes da Coleção IV 
Educação Matemática na Amazônia. 
 

Uma das metas estabelecidas pela Diretoria Regional da SBEM-PA é 
publicar a versão eletrônica desta coleção, para ser disponibilizada 
gratuitamente por meio do site da SBEM-PA, bem como dar seguimento ao 
projeto da revista com a publicação da revista eletrônica intitulada 
Educação Matemática na Amazônia em Revista. 
 

Neste volume o autor apresenta recursos tecnológicos disponíveis 
visando melhoria da prática pedagógica. Inicia com fundamentação teórico-
prática das tecnologias aplicadas à educação, apresenta os principais 
recursos tecnológicos e de comunicação e suas aplicações em ambientes 
educacionais.  Explora as TIC’s no ensino de Matemática por meio de 
instrumentos digitais visando dar suporte aos professores no envolvimento 
do processo de ensino e de aprendizagem.  Além dos softwares 
educacionais, são analisadas as potencialidades de uso dos tablets, 
calculadoras, celulares e Internet. 

 
 

Maria Lúcia Pessoa Chaves Rocha 
                                                                   Maria José Freitas Mendes 

   Miguel Chaquiam 
      (Organizadores) 
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AULAS DE MATEMÁTICA COM AUXÍLIO DE 
TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 Sugestões e Apresentações Didáticas  
 

A relação do ser humano com a tecnologia é complexa. (...) 
Ao contrário dos animais o ser humano transforma o seu 
ambiente, adaptando-o às suas necessidades, às reais e às 
socialmente induzidas, mas termina em transforma-se a si 
próprio e à sociedade. Neste sentido podemos dizer que 
somos o produto das nossas próprias criações. 
(ADELL,1997) 

 

 

I - INTRODUÇÃO 
 
 

Nossa pretensão neste minicurso é desenvolver habilidades 
capacidade de utilização em sala de aula dos recursos tecnológicos 
disponíveis de modo a contribuir para o enriquecimento da prática 
pedagógica. Também pretendemos proporcionar a cursistas a 
fundamentação teórico-prática das tecnologias aplicadas à educação, bem 
como o conhecimento dos principais recursos tecnológicos e de 
comunicação e suas aplicações em ambientes educacionais.  

 
Neste minicurso, vamos explorar os principais recursos das Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC) no ensino de  
Matemática através do uso de instrumentos digitais para apoiar os 
professores no envolvimento dos alunos no processo de ensino e 
aprendizagem e para o desenvolvimento do conhecimento destas 
ferramentas pelos professores para sua utilização em ambientes de sala de 
aula. 

 
As mudanças no processo educativo no mundo presente nos 

colocam diante de um novo aluno, o que é fundamentalmente um novo 
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perfil de professor com conhecimentos da utilização das NTIC. O professor 
da atualidade às vezes se vê frente à situações de incertezas na aplicação 
de seus conhecimentos em sala de aula, produzido pelas rápidas mudanças 
decorrentes da utilização e domínio pelos alunos das ferramentas das 
NTIC, o que pode provocar certo isolamento profissional como um 
mecanismo de defesa à insegurança na construção de seu conhecimento 
frente a esta nova demanda social e educacional, pois, 

 
Os estudantes de hoje são a primeira geração que cresceu e 
amadureceu com esta nova tecnologia. Ao longo de suas vidas 
cresceram cercados de computadores, videogames, tocadores de 
música digitais, filmadoras, telefones portáteis, e todos os outros 
brinquedos e ferramentas. (...). Sua vida é impensável sem jogos de 
computador, e-mail, internet, celulares, comunicação de mensagens 
instantâneas. (PRENSKY, 2010, p. 1) 

 
É necessário que o professor tome consciência de que se seu 

posicionamento na incorporação da utilização das NTIC em seu fazer 
pedagógico é de recusa, certamente isso lhe trará sérias consequências, 
pois,  

 
Não há como escapar. Ou os educadores adotam a teleinformática 
com absoluta normalidade, assim como o material impresso e a 
linguagem, ou serão atropelados no processo e inúteis na sua 
profissão. Procurem imaginar um professor que rejeita os meios mais 
tradicionais: falar, ver, ouvir, ler e escrever. Lamentavelmente ainda 
há alguns que só praticam o falar! (D’AMBRÓSIO, 2002, p. 60) 

 
Portanto,  

O professor não deve temer ser substituído pelas máquinas, há muita 
coisa que ele pode fazer com auxílio do uso de tecnologias. Pode, por 
exemplo, observar como os alunos se relacionam com a informação, 
como aprendem ou como usam suas habilidades e pensamento crítico. 
É isso algo que um professor pode fazer. Nenhuma máquina ou 
software pode fazer isso. (MACHADO E MENDES, 2013, p. 69) 
 

As NTIC são neste momento um poderoso recurso que poderá abrir 
o caminho para o longo processo de apoderamento das novas formas de 
pensar e ver o mundo, principalmente por parte dos professores. Para isso 
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se exige dos professores a incorporação diferentes recursos tecnologias nas 
suas aulas de matemática. 

 
No mundo atual é imperativo que as escolas utilizem a tecnologia 

para proporcionar ambientes de aprendizagem que promovam a 
criatividade, comunicação, colaboração e engajamento. Por isso, é 
importante que um minicurso, tal como este, possa ser realizado em 
abordagens que irão melhor atender às necessidades dos alunos e 
professores dentro do problema predominante de aquisição de conteúdos 
de matemática. Tal pesquisa, portanto, irá fornecer sugestões que, se 
adequadamente implementadas, irão disponibilzar aos professores diversas 
abordagens da produção e utilização de recursos digitais no processo 
ensino-aprendizagem de Matemática. 

 
Assim, acreditamos que a expansão do uso das NTIC tem efeito 

positivo no sentido gerar uma atmosfera adequada de motivação no 
processo educativo suficiente para diversificar as possibilidades de acesso 
ao conhecimento, auxiliando a todos no processo de aquisição dos 
fundamentos necessários de convivência no mundo globalizado do 
conhecimento. 
 

O avanço tecnológico no campo das comunicações torna 
indispensável e urgente que a escola integre esta nova linguagem 
audiovisual - que é a linguagem dos alunos - sob pena de perder o 
contato com as novas gerações. (BELLONI, 2001, p.69) 

  
 Para que isso ocorra é necessário que nós professores tomemos 
atitudes de rompimento com os antigos moldes de pensar a escola, pois, 

 
É certo que a escola é uma instituição que há cinco mil anos se baseia 
no falar/ditar do mestre, na escrita manuscrita do aluno e, há quatro 
séculos, em um uso moderado da impressão. Uma verdadeira 
integração da informática (como do audiovisual) supõe, portanto, o 
abandono de um hábito antropológico mais que milenar, o que não 
pode ser feito em alguns anos. (LÉVY, 1993, p. 8-9) 

 

O desabrochar dessa nova perspectiva pode assemelhar-se a outros 
fatos ao longo da história, como a revolução agrícola, a invenção do 
alfabeto ou a revolução industrial. Tal como esses acontecimentos 
alteraram a história da humanidade, também agora estamos perante uma 
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nova mudança paradigmática no processo de ensino aprendizagem em 
nossas escolas. 

 
 Desta forma poderemos elencar uma gama de razões para que nos 
apossemos destas novas formas de lidar com o conhecimento elaborado, 
sendo que uma delas é o fato de que 

A tecnologia nos permite atender melhor os diversos estilos de 
aprendizagem dos nossos alunos e educá-los para uma gama mais 
ampla de inteligência. Todo mundo tem diferentes estilos de 
aprendizagem para aprendizagem significativa, mas os professores 
não podem representar todos os estilos em uma sala de aula 
tradicional ambiente. No entanto, com a flexibilidade e ajuda das 
tecnologias, que podem projetar ambientes em que os alunos podem 
gerenciar e construir sua própria aprendizagem representações de 
conhecimento em suas mentes.(KOÇ, 2005, p. 2) (tradução nossa) 

 
Outra vantagem do uso de novas tecnologias em sala de aula, é 

que  
 
A tecnologia disponível, sobretudo através da internet, mas também 
em programas já existentes, como os de vídeo, possibilitam diferentes 
formas de acesso ao saber – não só a via hierárquica, mas também a 
horizontal, a radial, através de hipertextos diversos. (PENIN, 2002, p. 
37) 

 
Esses fatos nos apontam que o processo educativo através da 

discussão e reflexão sobre o uso das diversas tecnologias que estão à 
disposição do processo ensino-aprendizagem vem subsidiar o futuro 
professor com técnicas de utilização das mesmas que promovam a 
aprendizagem significativa, crítica e eficaz. 

 
Na verdade, os professores precisam de uma grande variedade de 

oportunidades para melhorar suas habilidades do uso das tecnologias. O 
desenvolvimento profissional eficaz dos professores começa com a 
compreensão das necessidades dos professores e seus ambientes de 
trabalho.  

 
As novas características e necessidades da era atual reclamam uma 
nova educação. Como primeira premissa, e independentemente de 
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qualquer caminho a seguir em direção à mudança, torna-se a meu ver 
imprescindível, que a educação de qualquer indivíduo para a 
sociedade atual não pode considerar-se como tal se não incluir, desde 
os níveis mais baixos de escolaridade, uma preparação para conviver 
com as novas tecnologias. Se isto não for feito na escolaridade básica 
(obrigatória gratuita e para todos), cada vez se acentuará mais o 
fosso entre os que têm acesso à informação e os info-excluídos. A 
escolaridade básica deixará de ser a promotora da igualdade de 
oportunidades, uma vez que não funciona como atenuante para que a 
desigualdade tecnológica não seja um fator de desigualdade social. 
Torna-se imperativo pensar os sistemas educativos de forma a 
desenvolver uma nova cultura de aprendizagem. (MEIRINHOS, 2000, 
p. 7) 

 
Acreditamos que o grande potencial epistemológico das NTIC está 

situado numa perspectiva investigatória e reflexiva do professor. Pois, As 
NTIC podem ser usadas como veículo de produção de conhecimento em 
sala de aula e fora dela no sentido de que o professor pode conduzir o 
processo de ensino-aprendizagem de uma maneira muito mais produtiva, 
pois o seu uso pode fazer a aluno aprender Matemática ou qualquer outra 
disciplina de uma maneira mais adequada, contribuindo assim, não só com 
a produção de conhecimentos, mas também com sua própria 
autoformação. 

 
A prática investigativa com uso das NTIC é um elemento 

desencadeador da aprendizagem do aluno hoje na contemporaneidade. Ela 
pode ser um potencial muito forte que aliadas à prática do professor para 
aprendizagem do aluno pode transformar o aluno, em um aluno 
investigador e reflexivo, para aprender o conteúdo que quer que ensine. 

 
Nossa abordagem para o uso das NTIC neste sentido é a de que 

seja uma maneira totalmente nova, não o uso pelo uso, mas com um foco 
na investigação, reflexão e problematização a fim de produzir 
conhecimentos, pois, 

 
Toda criação equivale a utilizar de maneira original elementos 
preexistentes. Todo uso criativo, ao descobrir novas possibilidades 
atinge o plano da criação... Criação e uso são, na verdade, dimensões 
complementares de uma mesma operação elementar de conexão, 
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com seus efeitos de reinterpretação e construção de novos 
significados (LÉVY, 1993, p. 58).  

 

Corroborando com esta ideia acreditamos que a abordagem 
investigativa via NTIC que propomos neste minicurso é 

 
... Uma nova extensão de memória, com diferenças qualitativas em 
relação às outras tecnologias da inteligência e permite que a 
linearidade de raciocínios seja desafiada por modos de pensar, 
baseados na simulação, na experimentação e em uma ―nova 
linguagem‖ que envolve escrita, oralidade, imagem e comunicação 
instantânea. (BORBA & PENTEADO, 2001. p. 46) 

 
Desta forma, acreditamos que o uso das NTIC pelo professor em 

sala de aula abordada de maneira investigativa, poderá produzir 
conhecimentos em sala de aula e fora dela que servirão de base para que o 
aluno estabeleça conexão teoria e prática na sua aprendizagem, além de 
imprimir em sua formação um caráter investigativo, reflexivo e 
problematizador. 

 
O uso investigativo das NTIC via prática investigativa é um 

elemento desencadeador da aprendizagem do aluno hoje na 
contemporaneidade, porque servirá de veículo de produção de 
conhecimento pelos alunos em formação, constituindo-se assim em um 
elemento essencial na formação educativa do sujeito hoje, aliada à prática 
do professor para aprendizagem do aluno, pois, “o ensino visa formar 
capacidades intelectuais por meio dos conteúdos, tendo como dinâmica a 
apropriação dos processos investigativos da ciência ensinada.” (LIBÂNEO, 
2009, p. 33) 

 
Também, o uso das NTIC pelos alunos refletirão sobre sua própria 

produção, pensando sobre o processo, refletindo se tiveram avanços em 
suas aprendizagens de um modo geral a partir da realidade que eles 
pesquisaram, isso imprimirá neles uma formação reflexiva que “baseia-se 
na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o 
ser humano como criativo e não como mero reprodutor de ideias e práticas 
que lhe são exteriores.” (ALARCÃO, 2011, p. 44) 
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O desenvolvimento destas habilidades de investigação e reflexão 
alicerçarão sua formação profissional, pois, “o que chega a ser 
surpreendente sobre esses tipos de competência é que eles não dependem 
de nossa capacidade de descrever o que sabemos fazer ou mesmo 
considerar, conscientemente, o conhecimento que nossas ações revelam.” 
(SHÖN, 2000, p. 29) Pois, 

 
Os diversos agenciamentos de mídias, tecnologias intelectuais, 
linguagens e métodos de trabalho disponíveis em uma dada época 
condicionam fundamentalmente a maneira de pensar e funcionar em 
grupo vigente em uma sociedade. (LÉVY, 1993, p. 52) 

 
Tudo isso exige que o professor adquira capacidades mais amplas 

do que conhecimento e habilidades de pedagogia de conteúdo. Os 
professores terão de ser tecnologicamente competentes para responder e 
orientar os alunos em ambientes de aprendizagem através de novas 
abordagens de ensino.  

 
Vivemos na sociedade da comunicação, da informação 
e da aprendizagem coletiva, na qual o conhecimento 
não é estático, pronto e acabado; ao contrário, é um 
processo reflexivo, permanente, e ao mesmo tempo 
dinâmico, considerando que necessita ser construído, 
refletido, questionado, apropriado e reconstruído 
sempre. Isso exige que as instituições educacionais e 
os sistemas de ensino adotem currículos e propostas 
educativas inovadoras, dinâmicas e criativas, capazes 
de contribuir na formação de cidadãos críticos, 
criativos e comunicativos como sujeitos sociais. 
(MACHADO E MENDES, 2013, p. 9) 
 

Isto só poderá ocorrer através de uma postura mais significativa nos 
programas formação de professores, ou seja, “para integrar a tecnologia 
em sala de aula, professores, devem sentir-se confortáveis com a 
tecnologia.” (JONES, 2001, p. 39 – tradução nossa). É absolutamente 
essencial que os professores, como o recurso humano mais valioso nos 
sistemas de ensino, deve ser melhorado corretamente. Eles precisam de 
uma grande variedade de oportunidades educacionais em curso para 
melhorar suas habilidades de ensino.  
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II - INTEGRAÇÃO DAS NTIC AO ENSINO DE MATEMÁTICA 
 

A fim de fomentar o conhecimento, a manipulação e o uso dos 
recursos digitais no ensino de matemática em sala de aula, selecionamos 
uma variedade de recursos para em várias áreas temáticas para que os 
professores possam optar pelos recursos que melhor se adequam às suas 
necessidades em dado momento do seu fazer pedagógico. Muitos dos 
recursos apresentados são ferramentas de produtividade de uso comum, 
como processadores de texto, bancos de dados, planilhas e navegadores. 
Outras ferramentas, são recursos que podem ser usado em inúmeras 
maneiras para apoiar o conteúdo do currículo escolar. 
 

Ressaltamos que para o criativo e investigativo do uso de meios 
tecnológicos como recurso didático, é necessário que o professor analise as 
características do recurso a ser utilizado em dado momento para que a 
aquisição de conteúdo matemático seja efetivada de forma a garantir a 
aprendizagem da matemática. Esta análise leva a realizar um estudo 
abrangente e cuidadoso sobre as vantagens e os fatores de risco 
envolvidos no uso de determinado recurso, para não corrermos o risco da 
utilização pela simples fato de ser um recurso tecnológico. 

 
Para que isto não ocorra é necessário observar que as diferentes 

possibilidades de uso das NTIC no ensino da matemática estejam atreladas 
a alguns requisitos fundamentais: 

 
 Se o software a ser utilizado nas atividades é livre, ou seja, 

se o recurso digital está disponível gratuitamente; 
  Observar as características da turma para assim escolher a 

melhor metodologia a ser aplicada respeitando o interesse a capacidades 
dos alunos; 

 Não devemos esquecer-nos de atentar para a verificação das 
disponibilidades dos recursos disponíveis na escola, para não corrermos o 
risco de planejarmos uma aula muito bonita com utilização de recursos 
digitais se isso não é possível por condições técnicas. 

 
Devemos lembrar sempre que as novas e antigas tecnologias 

podem servir tanto para inovar como para reforçar comportamentos e 
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modelos comunicativos de ensino; entretanto, os meios, por si sós, não são 
capazes de trazer contribuições para a área educacional, o que significa 
dizer que “Toda criação equivale a utilizar de maneira original elementos 
preexistentes. Todo uso criativo, ao descobrir novas possibilidades, atinge 
o plano da criação...” (LÉVY, 1993, p. 58) 

 
 O uso das NTIC no ensino de matemática deve favorecer ao 
desenvolvimento do conceito matemático e no desenvolvimento de 
competências; na resolução de problemas; no raciocínio matemático; e na 
comunicação matemática. (KIMMINS, 1995) e (KIMMINS E BOULDIN, 
1996) 
 

Estritamente no que diz respeito aos conceitos matemáticos e a 
ampliação de conhecimentos e habilidades, as NTIC habilitam os alunos a 
lidarem com várias representações; aumentam a capacidade de 
visualização; ampliam a oportunidade de construir conhecimentos 
matemáticos; e proporcionam oportunidades para diagnósticos 
individualizados e personalizados. (KIMMINS, 1995).  

 
Também no ponto de vista da resolução de problemas matemáticos 

Kimmins (1995), assevera que as NTIC possibilitam aos alunos melhoria na 
capacidade de foco no processo de resolução de problemas; capacidade 
melhorada para resolver problemas reais em vez de se limitar ao problemas 
artificiais; reforçam a introdução de problemas interessantes e associados 
às questões matemáticas cada vez mais cedo; e possibilitam ainda uma 
maior oportunidade para desenvolver a modelagem matemática.  

 
Ainda mais, Kimmins (1995) esclarece que as NTIC, podem ajudar 

no contexto do raciocínio matemático, pois têm o potencial de habilitar os 
alunos para coletar dados a fim de formar conjecturas e aplicar o raciocínio 
indutivo e ainda motivá-los a pensar de forma lógica no contexto da 
programação ou para executar uma tarefa desejada.  

 
Molero Aparicio e Salvador Alcaide (2008) destacam alguns fatores 

metodológicos que podem favorecer a utilização dos recursos tecnológicos 
nas aulas de Matemática. Entres estes fatores estão: 

 Facilitação na aquisição de conceitos; 



Coleção IV - Educação Matemática na Amazônia - V. 5 
 

 
19 

 

 Permite o atendimento de características individuais dos 
alunos; 

 Promove o trabalho em equipe; 
 Encarra o erro em uma dimensão positiva; 
 Simula situações de experimentos com facilidade e rapidez; 
 Facilita a representação gráfica da informação;  
 É um elemento motivador da aprendizagem. 

 
Mesmo considerando todas estas vantagens, Molero Aparicio e 

Salvador Alcaide (2008) nos alertam de alguns cuidados que temos que 
considerar: 

 Os equipamentos tecnológicos por si só são muitos 
envolventes; 

 Algumas dificuldades em determinadas habilidades, mesmo 
que raras; 

 Perda do sentido da dificuldade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Benedito Fialho Machado  

 
20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coleção IV - Educação Matemática na Amazônia - V. 5 
 

 
21 

 

 
III - RECURSOS DIGITAIS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 
 

Primeiramente precisamos conceituar recursos educativos, 
educacionais ou meio didático: 
 

- Meio didático é qualquer material feito com a intenção de facilitar o 
ensino e a aprendizagem. Por exemplo, um livro de texto ou um 
programa multimídia que permite que as práticas de formulação 
químicas. 
 - Recurso educacional é qualquer material que, em um contexto 
educacional particular, é usado com um propósito didático ou para 
facilitar o desenvolvimento de atividades de formação. Recursos 
educacionais podem ser utilizados no ensino e na situação de 
aprendizagem podem ou não ser material didático. Um vídeo para 
saber o que são os vulcões e sua dinâmica será um material didático 
(visa ensinar), em vez de um vídeo com uma reportagem do National 
Geographic sobre vulcões no mundo, embora ele possa ser usado 
como um recurso educacional, não é em si mesmo um material 
didático (somente destina-se a informar) (GRAELLS, 2000, p. 1) 

  
Neste contexto entendemos um recurso digital educativo ou 

educacional, é um arquivo digital utilizado como instrumento de ensino 
com objetivo explícito de favorecer o aprendizado, ou seja, são 

 
recursos que podem ser desde pequenas atividades realizadas via 
computador ou ainda livros eletrônicos, jogos, simulações, histórias 
em quadrinhos ou desafios propostos aos alunos. Os materiais digitais 
normalmente, além da multimídia, usam o recurso do hipertexto que 
permite uma navegação aleatória, não linear (Falkembach, s/d, p. 2) 

 
Para deixar bem claro este conceito, estamos de acordo que 
 

Os recursos educativos digitais diferem dos recursos tradicionais, 
como os manuais, em vários aspectos. Talvez o mais importante seja 
a característica [multimídia] deste tipo de recursos, o que significa 
que a comunicação pode ter lugar com texto, imã gens e áudio 
simultaneamente (simulações, vídeos, por exemplo). (…) Os recursos 
educativos digitais também podem ser interactivos e convidar o 
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utilizador a responder ou integrar e então responder às acções do 
utilizador (…) (RAMOS, 2010, p. 26). 

 
Os tipos de recursos digitais e suas formas de utilização podem ser 

as mais variadas: 
 
 Apenas acessar o conteúdo de algum site ou repositório 

digital para que os alunos leiam, ou para o professor explicar, ilustrar, 
visualizar ou complementar um determinado conteúdo; 

 
 O professor pode usar um recurso digital em forma de 

atividade de resolução de exercícios ou questionários; 
 
 Podem ser usados para fazer simulações interativas através 

de animações na exploração de temas matemáticos como em geometria, 
por exemplo. Este tipo permite aos alunos testarem suas ideias e 
experiências. 

 
 Há recurso que se encaixam nas diversas formas citadas 

anteriormente e por este motivo podem ser chamados de recurso digital 
múltiplo; 

 
 Temos ainda os chamados repositórios1 que são sites onde 

se disponibilizam recursos digitais de diversas formas e ordens. 
 
Os recursos digitais são muitas vezes compostos de mídias digitais 

separadas, incluindo texto, vídeo, imagens e som. Estes são os blocos de 
construção que são frequentemente utilizados para fazer objetos de 
aprendizagem compostos. Você pode querer usar os elementos individuais 
para fazer seus próprios recursos de aprendizagem. 

 

                                                        
1 Um Repositório Digital define-se por ser constituído por documentos primários 
digitalizados ou electrónicos, quer sob a forma material (disquetes, CR-ROM, DVD), 
quer em linha através da Internet4 , permitindo o acesso à distância. Este conceito 
inclui também a ideia de organização composta por serviços e recursos cujo 
objectivo é seleccionar, organizar e distribuir a informação, conservando a 
integridade dos documentos electrónicos. (COELHO, s/d, p. 3) 
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Existem disponíveis hoje diferentes tecnologias que podem ser 
usadas em nossas salas de aula. A seguir apresentaremos uma visão geral 
de alguns recursos e estratégias e a sua possível utilização no ensino e 
aprendizagem da matemática e que podem ser eficazes em sala de aula, 
como apresentações multimídias, softwares colaborativos livres, sites de 
repositórios, vídeos, etc. Os recursos podem ser de várias espécies de 
mídias e formatos de aprendizagem. 

 
Na utilização de um recurso digital, é importante que você atente 

para o fato de que semelhantemente quando você elabora uma atividade 
sem recursos digitais é importante ajustar os objetivos, métodos e didática. 
Idealmente, os objetivos do estudo são o seu ponto de partida elaboração 
de uma atividade, e, em seguida, você pode usar recursos digitais como 
um meio para atingir esses objetivos. 
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IV - SUGESTÃO DE RECURSOS DIGITAIS 
 
 Os programas apresentados aqui são facilmente encontrados e de 
grande potencial de uso no ensino e fácil manipulação. 
 
4. 1 - PowerPoint 
 

O PowerPoint2 é um programa de software de apresentação que faz 
parte do pacote Microsoft Office. da empresa Microsoft e disponível na 
maioria dos computadores que usam o sistema operacional Windows. É um 
dos programas mais simples de computador para aprender e mundialmente 
utilizada para apresentações. A Microsoft tornou disponível um visualizador 
de PowerPoint gratuito que permite que você mostre apresentações em 
qualquer computador.  

 
O referido software tornou-se muito popular em todo o mundo e é 

provável que você já o tenha visto usado por seus professores, colegas ou 
em uma apresentação fora da Universidade. Ele pode ser uma ferramenta 
eficaz para apresentar o material em sala de aula e incentivar a 
aprendizagem do aluno. O PowerPoint pode ser usado para projetar visuais 
que de outra forma seria difícil trazer para a aula. Por exemplo, questões 
sobre um gráfico de estatísticas relacionadas. É uma ferramenta que pode 
ser considerada como uma aplicação multimídia, porque permite a inclusão 
de textos, gráficos, fotografias, sons e vídeos. Além do mais, podem gerar 
apresentações que funcionam de automaticamente. 

 
Além do mais, o PowerPoint é uma ferramenta maravilhosa para 

ensinar e aprender em situações dirigidas pelo professor. Ele pode 
adicionar uma nova dimensão à aprendizagem permitindo que os 

                                                        
2 Sua história começou em 1984 através de dois programadores, Bob Gaskins e 
Dennis Austin que se dedicaram no desenvolvimento do software que inicialmente 
foi chamado de Presenter, o que mais tarde veio se chamar PowerPoint. Os dois 
programadores são conhecidos como os pais do PowerPoint que só teve sua 
versão comercializada mundialmente no ano de 1987. 
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professores expliquem conceitos abstratos, enquanto acomodam todos os 
estilos de aprendizagem. Usado corretamente, o PowerPoint pode ser uma 
das ferramentas mais proveitosa para a divulgação de informações que 
você já conheceu. Porém, se empregada de forma inadequada, poderá 
confundir os alunos e tornar a aprendizagem um processo difícil. 

 
Assim, pretendemos aqui neste minicurso destacar algumas 

vantagens de sua utilização e cuidados na sua preparação e seu uso, 
maneiras de projetar apresentações eficazes como bem como mostrar as 
melhores práticas ao utilizar este software utilíssimo, principalmente no 
ensino de Matemática3. Seu uso serve para diferentes objetivos, desde 
simples apresentações até à organização de conteúdos multimídia em CD-
ROM, basta para isso que o professor use sua criatividade, pois, 

 
ao nível criativo, um professor que cria e que dinamiza uma lição em 
linha ou uma apresentação em PowerPoint, não recolhe apenas os 
materiais, mas pensa acerca da sua organização, quer estética, quer 
educativa, assim como de outros aspectos, tal como a escolha das 
palavras e das imagens, a sequência, o layout de acordo com os 
princípios de design, etc. Estas operações exigem algum nível de 
habilidade técnica e artística e a consideração das variáveis 
psicológicas que afetam o grupo destinatário (JANUSZEWSKI e 
MOLENDA, 2008, p. 100) (tradução nossa). 

 
 
Algumas das vantagens e benefícios potenciais do uso de 

apresentações em Powerpoint, incluem: Engajamento de vários estilos de 
aprendizagem; aumentam o impacto visual; melhoram o foco e atenção 
plateia; fornecem anotações e destaques; analisam e sintetizam 
complexidades; enriquecem o currículo com interdisciplinaridade; 
aumentam a espontaneidade e a interatividade. 

 
Como já destacamos anteriormente, nossa pretensão aqui não é 

promover um tutorial completo sobre o PowerPoint, mas, apenas apontar 

                                                        
3 Para saber mais: NOGUEIRA, Jorge Bonfim. A utilização de animações em 
power point como ferramenta Didático-pedagógica para o ensino da 
matemática. 2013. 95 f. (Dissertação de Mestrado profissional) - Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB, Vitória Da Conquista – Bahia, 2013. 
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direcionamentos para o seu uso adequado enquanto recurso digital com 
fim educativo para a boa manipulação pelo professor em sala de aula.  

 
Sabendo que há uma grande disponibilidade de apresentações, 

concentramo-nos aqui em alguns pontos que julgamos importantes em 
uma apresentação. A maioria das apresentações do PowerPoint é criada a 
partir de um modelo, que inclui uma cor de fundo ou imagem, um 
padrão da fonte, e uma escolha de vários layouts de slide que podem ser 
acessadas a partir da barra de tarefas superior (Fig. 1) quando o software 
estiver aberto.  

 

 

Outros fatores a observar: 

Número de lâminas ou slides: Como regra geral considere sempre o 
tempo disponível para explicar cuidadosamente cada tópico para que a 
plateia possa absorver o material. 

 
Tamanho do texto: O texto deve ser claramente legível a partir do 
fundo da sala. Texto muito pequeno dificulta a leitura. (Fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - layouts de slides  

Fig. 2 – Tamanho do texto 
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Quantidade do texto: Use o PowerPoint para orientar a apresentação, 
em vez de projetar frases longas e completas. Relacionar material do 
PowerPoint com os objetivos da apresentação para reforçar a sua 
finalidade. (Fig. 3) 

 

 

 

 

 

 

 
Destaque do conteúdo: Use itálico, negrito e cor para enfatizar o 
conteúdo (Fig. 4). Utilização de um fundo claro (branco, bege, amarelo) 
com uma fonte (letra) escura (Fig. 5) ou um fundo escuro (azul, roxo, 
marrom) com um tipo de clara (Fig. 6) é fácil de ler em um ambiente 
grande. Além do mais, considere o uso de diferentes cores de fundos de 
slides para mudar o ritmo da apresentação (ou quando você muda para um 
novo conteúdo). Por fim, evite o uso de sublinhados para dar ênfase que 
normalmente significa hipertexto em mídias digitais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 – Quantidade do texto 

Fig. 4 – Itálico, negrito e cor Fig. 5 – Fundo claro 
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Tipos de fontes: Fonte é forma ou tipo de letra usada no texto, como por 
exemplo, Arial, Helvetica, ou Tahoma – que é fonte usada neste livro. É 
aconselhável não abusar dos diferentes estilos de fonte, ou seja, dos tipos, 
use sempre não mais do que dois tipos por slide. Varie o tamanho da fonte 
entre o título (maior) e subtítulos (menor). 
 

 

 

 

 

 

Clipart4, gráficos e imagens5 em geral: Faça uso dos recursos de 
clipart (Fig. 8) e gráficos (Fig. 9) com bom senso, use-os somente quando 

                                                        
4 - Clipart é uma coleção em forma de livro ou disco e fotografias, diagramas, 
mapas, desenhos e outros elementos gráficos, protegidos por direito autoral ou 
colocados em domínio público, que podem ser recortados e incorporados a outros 
trabalhos. 
 

Fig. 6 – Fundo escuro 

Fig. 7 – Tipos de fontes 
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for estritamente necessário para o entendimento do conteúdo. As 
fotografias (Fig. 10) podem ser usadas efetivamente para adicionar 
realismo. As imagens são uma excelente maneira de evocar emoções e 
ajudar o público a fazer ligações entre as suas experiências anteriores, as 
suas percepções, e que você está dizendo, é uma boa maneira de 
promover a discussão. Estes recursos devem ser usados para ilustrar e 
reforçar a mensagem, e não apenas pela beleza. Verifique sempre a 
disposição e organização destes elementos e textos no slide.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animações, transições e sons: Elementos que devem ser usados com 
moderação e de forma consistente para evitar distrações, pois, são dos 
recursos mais poderosos que o PowerPoint oferece. No entanto, é muito 
fácil exagerar no uso desses recursos e criar uma apresentação onde as 
animações (Fig. 11), transições (Fig. 12) e sons (Fig. 13) distraem o 
público do conteúdo de sua apresentação, interferindo na sua mensagem, 
                                                                                                                                             
5 - Muitas imagens são protegidas por direitos autorais. Se não for explicitamente 
claro que uma imagem tem direitos reservados livres, ou disponíveis para uso em 
contextos educativos, você deve pedir permissão para usar a imagem. 

Fig. 8 - Clipart Fig. 9 - Gráficos 

Fig. 10 - Fotos 
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além do que pode se tornar irritante. Use animações para mostrar a 
progressão. A animação é muito eficaz em revelar um processo de uma 
etapa de cada vez e só deve ser usada quando servir a um propósito claro 
(por exemplo, a introdução de uma nova peça de informação em um ponto 
apropriado). Transições simples são sempre as mais indicadas. Os efeitos 
sonoros podem ser usados algumas vezes na apresentação, mas nunca 
usar os efeitos sonoros que são incorporados ao programa, use outros sons 
(músicas, efeitos, etc) e somente se estritamente necessários. Os mesmo 
conselhos servem para incorporação de vídeos (Fig. 14) que devem ser 
curtos e ilustrativos ou quando inseridos através de links para exibi-los. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outras orientações e cuidados 

 
Esteja sempre preparado para o plano – costumeiramente há 

problemas com a tecnologia em a sala de aula e auditórios - como você irá 

Fig. 11 - Animações Fig. 12 - transições 

Fig. 13 - Sons Fig. 14 - Vídeos 
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fornecer o material, que está localizado em seu pendrive ou computador? 
Pense nisso.  

 
Lembre que o apresentador responsável é você, e que o PowerPoint 

é apenas um instrumento que deve fornecer palavras-chave, conceitos e 
imagens para melhorar a sua apresentação – A apresentação em si do 
PowerPoint como instrumento, nunca deve substituir você como o 
apresentador. 

 
Não faça apenas leitura direta do texto pois isto pode dar a 

impressão que você não domina o assunto, leia apenas os tópicos 
principais. Também o uso excessivo do laser deve ser evitado e se usado 
tenha cuidado para não mover o ponteiro rápido demais. Não se esqueça 
de se posicionar de frente para a plateia e não demonstre pressa, tenha 
calma, é por isso, que aconselhamos sempre uma prévia revisão do tempo 
por cada slide antes da apresentação oficial. Se possível, desligue luzes que 
possam incidir diretamente no local onde a projeção dos slides será feita. E 
para encerrar, nunca distribua impressos de seus slides. Eles não 
funcionam sem você. 

 
 Na internet através dos sites de busca você encontra repositórios 
com apresentações de PowerPoint prontas com os variados temas de 
matemática em diversas línguas (português, inglês, espanhol, francês, etc), 
estas apresentações podem baixadas e modificadas ajustando-as aos seus 
objetivos. Isto pode ser feito desde que não haja restrições de direitos 
autores, o que sabemos que a maioria destes recursos são livres e estão 
disponíveis em repositórios de objetos de aprendizagem6. 
 
 
4. 2 - Prezi 

O Prezi é um software de apresentação e narração de histórias 
utilizado para a criação de apresentações não lineares. É baseado em 

                                                        
6 Os objetos de aprendizagem são todos os instrumentos interativos disponíveis na 
web que apoiam o aprendizado de conceitos específicos, incrementando, 
ampliando, ou guiando o processo cognitivo dos aprendizes. (HAY e KNAACK, 
2007) 
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Flash7 e permite “voar" através de conteúdo, ou seja, você pode pular 
diretamente para o tópico que você deseja sem folhear os slides não 
relacionados, o que favorece a aprendizagem visual e funciona muito bem 
como um organizador gráfico ou um mapa mental. Portanto, ele destaca a 
forma como os conceitos estão interligados. Com o Prezi, você pode 
incorporar artigos, vídeos, imagens e outros elementos multimídia. 

 
Este software foi lançado oficialmente em 2009 por Adam Somlai-

Fischer, Peter Halacsy e Peter Arvai. Embora criador Adam Somlai-Fischer 
após experimentar apresentações com zoom desde 2001. Em 2007 na 
Universidade de Tecnologia de Budapeste o professor Peter Halacsy 
convenceu Adam a desenvolver um editor de modo que qualquer um 
pudesse fazer zoom em apresentações. Depois de criar um protótipo, eles 
recrutaram um o empresário, Peter Arvai, para ajudá-los a construir um 
produto e um empresa. Em abril de 2009 foi lançado o Prezi a partir de 
Budapeste. 

 
Devido a sua portabilidade, pode ser utilizado em palestras, 

conferências, apresentações de projetos e simples mostras de trabalhos. 
Ele criará apresentações mais dinâmicas e visualmente mais atrativas do 
que um Power Point. 

 
No cenário educacional, o Prezi está rapidamente se tornando o 

instrumento de apresentações preferido. É uma alternativa cada vez mais 
popular para em substituição às apresentações do PowerPoint em trabalhos 
escolares e acadêmicos por algumas razões: 

 

 

 

                                                        
7 - Flash, um software de autoria popular, desenvolvido pela Macromedia, é usado 
para criar programas de animação baseados em gráficos vetoriais com interfaces 
de tela cheia, navegação, ilustrações gráficas e interatividade simples em um 
formato de arquivo, redimensionável. 
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 Cria impacto visual deslumbrante. Importa imagens, mapas 
e PDFs. Com a experiência cinematográfica da função de zoom8, os seus 
alunos vão ficar encantados. 

 
 Oferece mais liberdade de navegação. Sua apresentação do 

Prezi pode ser mantida no domínio público e, portanto, acessada por seus 
estudantes na Internet. Em casa, eles podem navegar no Prezi e 
recapitular o que estudou em sala de aula. 

 
 É uma ótima ferramenta para as sessões de sala de aula 

interativa ou projetos em grupo. Os alunos podem colaborar em tempo real 
com até dez outros, na sala de aula ou em casa, para debater e construir 
uma apresentação em um quadro compartilhado virtualmente. 

 
Além dos benefícios listados acima, destacamos outros pontos 

fortes do Prezi que consideramos importantes: 
 
 Você pode enviar o link da sua apresentação sem perda de 

informações ou correr o risco de desconfiguração. 
 
 Não necessita de qualquer software instalado em seu 

computador. Despois de concluída a apresentação, pode ser descarregada 
para o computador e apresentada sem ligação com a internet. 

 
 Sua apresentação no Prezi pode ser totalmente não-linear. 

Você pode ignorar inteiramente o caminho a traçar e apenas clicar nos 
objetos para fazer zoom, ou alterar o caminho para cada apresentação 
dependendo do seu público e tempo disponível. 

 
 Você pode facilmente incorporar uma apresentação do Prezi 

em qualquer site ou blog, - em ambos os casos, torna-se um objeto de 
aprendizagem on-line mais dinâmico do que um conjunto de slides. O 
público pode navegar diretamente pelas informações mais relevantes para 
ele. 
                                                        
8 Ao se referir a uma imagem ou um gráfico, o zoom descreve a função de se 
concentrar em uma seção de uma imagem e aumentar a sua dimensão global para 
manipular ou exibi-la em maior detalhe. 
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Como todo instrumento tecnológico, o Prezi tem também seus 

pontos fracos ou desvantagens como, por exemplo, sua versão gratuita off-
line só funciona por trinta dias, além do que nesta modalidade gratuita9 
off-line não é permito fazer alterações em suas apresentações, pois, isso só 
é possível conectado à internet. Após o período dos trinta dias você será 
então obrigado a pagar uma pequena taxa para acessar esse software 
novamente. Falta também variedade na opção de cores. 

 
Infelizmente, como acontece com qualquer ferramenta, existem 

maneiras de usá-lo mal. Da mesma forma como alertamos sobre os 
cuidados na utilização das apresentações do PowerPoint, chamamos sua 
atenção de que as mesmas cautelas são válidas também neste caso. Use 
seus recursos de forma prudente. 

 
Uma das armadilhas do Prezi é se deixar levar pelo zoom ao redor 

da tela e pelo seu giro. Cuidado com o fator náuseas! Use o zoom 
lentamente. Se necessário, insira um ponto intermediário no caminho. 
Utilize apenas rotação por uma boa razão, como contrastante de diferentes 
perspectivas. 

 
Mantenha sua apresentação simples, enxuta. Minimize o número de 

passos no caminho. Aborde um conceito de cada vez de preferência sem 
esquecer sua interdisciplinaridade ou interligação com outros assuntos. 
Elimine informações desnecessárias. 

 
Não se esqueça de escolher boas imagens para complementar o 

texto. As imagens são mais eficientes na representação de ideias, e quando 
você aumenta o zoom out, eles ainda são visíveis. Sua voz deve ser o 
“texto” durante uma apresentação, lembre-se, você é o principal 
responsável pela informação, a apresentação em si é somente um recurso 
de ajuda. 
 
 

                                                        
9 Além da versão gratuita, há também opções de uso pagas que aumentam o 
tamanho disponível para armazenamento na nuvem, e permitem editar o trabalho 
localmente, off-line. 
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Começando a usar o Prezi 
 

Para começar a usar Prezi, você deve criar uma conta a partir do 
site: www.prezi.com – A página inicial será esta (Fig. 15). Você poderá 
escolher o idioma (português) no final da página (Fig. 16). 
 

 
 
 

 
 
 

Após este procedimento, volte ao topo da página e clique no canto 
superior direito em COMECE (Veja a fig. 15 mais acima). Aparecerá esta 
tela (Fig. 17) selecione a licença de uso (Public, continuar grátis, se for o 
caso) e na próxima tela, digite o nome, e-mail e senha, registe-se (Fig. 18). 
 
  

Fig. 15 – Página inicial 

Fig. 16 – Final da página 
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 Após estes procedimentos seu login já está criado, espere que abrir 
a página inicial da sua conta e clique em new prezi para começar a criar as 
suas apresentações. 
 
  

Fig. 17 – Public – Continuar grátis 

Fig. 18 - Registro 



Benedito Fialho Machado  

 
38 

 

 
Não é nosso objetivo neste minicurso, detalhar o passo-a-passo dos 

recursos de apresentações, mas, somente apresenta-las apontando suas 
vantagens e possibilidades de uso na educação. Para mais informações e 
detalhes para aprender montar uma apresentação usando o Prezi, 
indicamos que você acesse um site de busca e procure encontrar tutorias10 
com este fim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
10 Veja:  
Manual do utilizador – Prezi 
http://pt.calameo.com/read/00071054345055742743c 
Utilizando o Prezi como recurso didático III  
http://www.sistemas.ufrn.br/shared/verArquivo?idArquivo=1546811&key=109e02
219208272a26b229ab7cce2516. 
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4.3 - Geogebra 
 

O GeoGebra é um fantástico software de matemática dinâmica 
(DMS) livre usado por professore de matemática em todo o mundo e 
projetado para o ensino e matemática em diferentes níveis de ensino.  
Pode ser usado para visualizar os conceitos matemáticos, bem como para 
criar materiais didáticos. Também este recurso tem o potencial para 
promover a aprendizagem, permitindo experimentos matemáticos, 
explorações interativas, e proporciona momentos de descoberta e 
aprendizagens. É uma poderosa ferramenta de ensino que agrega álgebra, 
geometria, aritmética e cálculo em um só programa. Sua própria 
imaginação do uso deste recurso é o seu limite. 

 
Além do mais, o GeoGebra é um software de código aberto sob a 

GNU General Public License11 e livremente disponível no site 
www.geogebra.org. Desse modo, pode ser um arquivo de instalação que 
pode ser baixado diretamente da Internet usando GeoGebra WebStart. 
Uma vez que o software é baseado em Java, é verdadeiramente 
independente de plataforma e funciona em qualquer sistema operacional. 
Além disso, o GeoGebra é multilíngue não só no seu menu, mas também 

                                                        
11 GNU - General Public License (Licença Pública Geral), GNU, GPL ou 
simplesmente GPL, é a designação da licença para software livre idealizada 
por Richard Matthew Stallman em 1989, no âmbito do projeto GNU da Free 
Software Foundation (FSF). As licenças da maioria dos softwares são projetadas 
para tirar a sua liberdade de compartilhamentos. Em contraste, o GNU - General 
Public License destina-se a garantir a sua liberdade de compartilhar e modificar um 
software livre. Em termos gerais, a GPL baseia-se em 4 liberdades: a) - A 
liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade nº 0); b) - A 
liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas 
necessidades (liberdade nº 1). O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para 
esta liberdade; c) - A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa 
ajudar ao seu próximo (liberdade nº 2); d) - A liberdade de aperfeiçoar o 
programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se 
beneficie deles (liberdade nº 3). O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para 
esta liberdade. 
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em seus comandos, e foi traduzido por voluntários de todo o mundo em 
mais de 35 línguas. 

 
O desenvolvimento do GeoGebra começou em 2001 como projeto 

de tese de Mestrado de Markus Hohenwarter na Universidade de Salzburg, 
na Áustria. Depois de estudar educação matemática, bem como engenharia 
de computação, ele começou a implementar sua ideia de programar um 
software que juntasse geometria dinâmica e de álgebra computacional, 
duas disciplinas de matemática que outros pacotes de software tendem a 
tratar separadamente. Seu objetivo principal era criar um software 
educacional que combinasse a facilidade de uso de um software de 
geometria dinâmica com o poder e os recursos de um sistema de álgebra 
computacional, o que poderia ser usado por professores e alunos da escola 
secundária até ao nível universitário. Após a publicação de um protótipo do 
software na Internet em 2002, os professores na Áustria e na Alemanha 
começaram a usar usá-lo para o ensino da matemática, que era, neste 
momento, bastante inesperado pelo criador.  

 
Em 2002, após receber incentivos da Hohenwarter Academic 

Europeia Software Award EASA em Ronneby, Suécia, finalmente foi 
inspirado a continuar com o desenvolvimento de seu projeto, a fim de 
melhorar a sua usabilidade e estender sua funcionalidade. A Continuação 
do desenvolvimento de GeoGebra foi financiado por uma bolsa de estudos 
DOC concedido a Hohenwarter pela Academia Austríaca de Ciências, que 
também lhe permitiu o seu título de doutorado em um projeto que 
examinou aplicações pedagógicas de GeoGebra nas escolas secundárias 
austríacas.  

 
 

Vantagens gerais da utilização do GeoGebra 
 
A primeira de todas as vantagens que o GeoGebra nos proporciona 

é sua liberdade de uso como já afirmamos anteriormente. Assim, devido à 
sua natureza de código aberto não existem problemas de licenciamento 
associados ao seu uso, permitindo aos alunos e professores a liberdade de 
usá-lo tanto dentro da sala de aula e em casa. Porém, suas vantagens não 
param por aí: 
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 O GeoGebra combina geometria dinâmica, álgebra, cálculo, e 

planilha de recursos (que outros pacotes tratam separadamente) em um 
único pacote de fácil utilização tornando-o adequado para a aprendizagem 
e ensino de Matemática elementar até a universidade. 

 
 No seu uso mais simples, o GeoGebra permite que aos 

alunos a visualização do que eles estão fazendo nas atividades de 
matemática. Por exemplo, quando fazendo algo abstrato, como resolver 
um par de equações simultâneas - é rápido e fácil para representar 
graficamente ambas as equações de modo que os alunos podem visualizar 
as soluções para as equações. 

 
 O GeoGebra fornece três diferentes pontos de vista (Fig. 19) 

de cada objeto matemático: uma visão gráfica , algébrica ou numérica e 
folha de cálculo.  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Permite abordar a geometria e outros aspectos da 
matemática, através da experimentação e manipulação de vários 
elementos, facilitando a realização de construções para deduzir resultados 
e propriedades a partir da observação direta. 
 

Fig. 19 – Pontos de vistas 
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Vantagens da utilização do GeoGebra pelo professor 
 

 Possibilidade de uso de estruturas criadas por outras 
pessoas ou aquelas feitas pelo próprio professor; 

 
 Criar materiais educativos estáticos (imagens, protocolos de 

construção) ou dinâmicos (demonstrações dinâmicas locais, applets12 em 
páginas da web), que servem de apoio para as explicações do assunto; 

 
 Criar atividades para os alunos manipularem tais construções 

no intuito de estabelecerem relações, propriedades e resultados a partir da 
observação direta. 

 

Vantagens da utilização do GeoGebra pelos alunos 
 

 Manipular construções realizadas por outras pessoas e 
deduzir relações, resultados e propriedades dos objetos que intervêm;  
 

 Realizar construções a partir do zero e que sejam dirigidas 
ou abertas, de resolução ou de investigação.  
 
 
Utilização do GeoGebra 
 

Podemos dizer sem contradição que sua utilização é ao mesmo 
tempo fácil e difícil. Por exemplo, para os professores de matemática 
podemos dizer que é fácil, porque eles sabem a matemática e, portanto, 
podem entender facilmente as ideias e a lógica por trás das ferramentas. 
Também para os alunos que foram instruídos na utilização das ferramentas 
e que entendem a matemática e a lógica por trás delas, poderemos dizer 
da mesma forma, que é fácil. Porém, para a maioria dos estudantes, 

                                                        
12 Pequeno programa utilitário (aplicativo) projetado para executar uma atividade 
específica, dentro (do contexto) de outro programa maior, geralmente como 
um Plug-in. Escrito comumente em linguagem Java, suas aplicações variam de 
animação à sofisticados motores de busca. O termo foi introduzido pelo 
AppleScript em 1993. 
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especialmente aqueles que não aprenderam o básico de gráficos, equações 
e relações geométricas, o uso do GeoGebra é limitado a manipulação de 
applets prontos. Os applets do GeoGebra são sim fáceis de usar, mas a 
maior parte do tempo, se você não sabe a matemática por trás da 
construção ou não pode construí-lo você mesmo, então a aprendizagem da 
matemática pode ficar prejudicada pela sua superficialidade. 

 
Para usar GeoGebra você precisar acessar o site www.geogebra.org 

– baixar o programa e configurá-lo em seu computador. Ao acessar o site a 
primeira tela (Fig. 20) que aparecerá será esta: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Com a primeira tela aberta, observe que no canto superior direito 
há o ícone entrar – clique nele, pois, é necessário que você faça seu 
registro. Ao clicar você será direcionado a esta tela (Fig. 21). 
 
 

Fig. 20 – Tela principal 
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Após o registro e a partir da primeira tela (página) clique em 
downloads na parte superior ou no ícone Baixe Agora (Fig. 22). 

 
 

 
 

 
 
 Ao clicar em um dos dois ícones solicitados você será direcionado 
para a próxima pagina (tela) onde poderá executar o download do 
GeoGebra de acordo com a sua preferência de onde pretender usar o 
software, se em Tablets ou em Desktops; a opção para Smartphones ainda 
não está disponível. Você poderá ainda escolher seu sistema operacional 
(Fig. 23). 

 

Fig. 21 - Registro 

Fig. 22 – Downloads_ baixe agora 
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Depois do programa instalado está na hora de colocar suas 

habilidades em prática, para isso, vá ao pé da página principal ou inicial e 
clique em AJUDA – manual (Fig. 24) que você será direcionado para um 
texto onde obterá as instruções sobre os recursos disponíveis como as 
construções dos objetos matemáticos, ferramentas disponíveis, principais 
comandos e componentes, além das janelas de diálogos. 

  

 
  
 
Nossa recomendação é dar uma olhada nos comandos básicos e, 

em seguida, partir diretamente para sua exploração. Em sites de busca da 
internet você encontrará uma grande variedades de matérias disponíveis, 
além de tutoriais do GeoGeobra com as mais diferentes abordagens13.  
                                                        
13 Oficina Ensinando Geometria com Auxílio do Software GEOGEBRA. Disponível 
em: http://www.utfpr.edu.br/apucarana/estrutura-
universitaria/diretorias/direc/programa-novos-talentos-utfpr-apucarana/oficina-
ensinando-geometria-com-auxilio-do-geogebra/material-produzido-oficina-
ensinando-geometria-com-auxilio-do-geogebra/tutorial-do-geogebra 
 

Fig. 23 - Preferências 

Fig. 24 – Ajuda - manual 
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4.4 - Cabri Geométrico 
 
 

A palavra Cabri, abreviatura de Cahier de Brouillon Interactif, 
significa caderno de rascunho interativo. O Cabri geométrico é um software 
projetado especificamente para o ensino da geometria plana e usado 
principalmente na escola no secundário, na educação de nível universitário 
e como uma ferramenta pelos matemáticos em seus trabalhos de 
investigação.  

 
O software é desenvolvido e distribuído pela empresa Cabrilog; e é 

resultado de uma colaboração constante entre cientistas da computação, 
matemáticos, especialistas em educação, professores e praticantes. É 
equipada com ferramentas para construir e manipular configurações 
geométricas e dinâmicas diretamente na tela do computador que permite-
nos construir e explorar objetos geométricos interativamente.  

 
O Cabri geométrico foi desenvolvido inicialmente por Jean-Marie 

Laborde e Franck Bellemain no Institu d'Informatique et Mathematiques 
apliques de Grnoble, laboratório de pesquisa Université Joseph Fourier14 em 
Grenoble (França). 

 
Em 1985, Jean-Marie Laborde, cientista de computador, matemático 

e pesquisador em matemática discreta, propõe a criação de um livro para a 
geometria, Cabri-géomètre, permitindo uma exploração sobre as 
propriedades de objetos de geometria e seus relacionamentos. Juntamente 

                                                                                                                                             
Introdução ao GeoGebra. Disponível em: http://www.unifal-
mg.edu.br/matematica/files/file/JOSE-CARLOS/Tutorial.pdf 
 
Matematica y tic: orientaciones para la enseñanza. Disponível em: 
http://escuelasdeinnovacion.conectarigualdad.gob.ar/mod/page/view.php?id=875 
14 Este trabalho foi resultado de pesquisas dentro desta universidade empreendida 
pelo Laboratoire de Estruturas discretes et de didactique (1984-1995), 
acompanhado pela equipe EIAH (Environnements Informatiques d'Apprentissage 
Humain) no laboratório Leibniz  (1995-2002) e a equipe DIAM (Informatique et des 
Apprentissage Matemática) até 2011. 
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com ele estão os artesãos da realização do software, Philippe Cayet, Yves 
Baulac e Franck Bellemain como estudantes que se preparam para tese de 
doutorado.  

Logo, apareceram os primeiros resultado destes esforços para 
tornar o trabalho reconhecido: 

 
 Em 1988, uma primeira versão do Cabri-géomètre é notado 

por Apple15 que lhe concede o Troféu de educação do ano. 
 
 Em 1989, Cabri-géomètre está disponível no mercado 

educativo francês com o apoio do Ministério da Educação, em seguida, em 
muitos países nas versões MacOS ou DOS. 

 
 Em 1994 o Cabri II, sucessor do Cabri I, foi distribuído em 

todo o mundo.  
 
 
 Em 1995 o Cabri II foi integrado ao TI-92 – calculadoras 

gráficas do Texas Instruments. 
 
 Em 2000 a Company Cabrilog  foi criada em Grenoble, 

França por Jean-marie Labord, e iniciou-se o desenvolvimento do Cabri II 
Plus e o Cabri 3D. 

 
 No ano de 2002 aconteceu o anúncio mundial do Cabri II 

Plus, que estendeu o seu alcance para outras áreas da matemática 
(álgebra, análise). 
                                                        
15 É uma empresa multinacional norte-americana que tem o objetivo de projetar e 
comercializar produtos eletrônicos de consumo, software de computador e 
computadores pessoais. Os produtos de hardware mais conhecidos da empresa 
incluem a linha de computadores Macintosh, o iPod, o iPhone, o iPad, a Apple TV e 
o  Apple Watch. Os softwares incluem o sistema operacional Mac OS X, o 
navegador de mídia itunes; a suíte de software multimídia e criatividade iLife; a 
suíte de software de produtividade iWork; Aperture, um pacote de fotografia 
profissional; Final Cut Studio, uma suíte de áudio profissional e produtos de 
software; Logic Studio, um conjunto de ferramentas de produção musical; 
o navegador Safari; e o iOS, um sistema operacional móvel. 
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 Um ano depois, em 2003 é apresentado o Cabri Jr com 

geometria dinâmica em calculadoras populares como TI-83 e TI-84. 
 
 Somente em 2044 é que acontece o lançamento do Cabri 3D 

(que foi iniciado em 2000) como uma forma dinâmica para mostrar a 
matemática e a geometria espacial. 

 
 Em 2006 sua utilização já é feita em mais de 35 países; o 

continuou nos anos seguintes.  
 

O Cabri geométrico permite fazer geometria tanto no estilo sintético 
como no estilo euclidiano. O programa permite você experimentar, analisar 
situações geométricas de muitos tipos diferentes, podendo verificar os 
resultados, inferir, refutar e, curiosamente, fazer a apresentação. Também 
permite a construção de animações e gráficos de funções associadas à 
problemas geométricos. É muito interessante para familiarizar os alunos 
com o conceito de função e do gráfico de uma função. Desde novembro de 
2000 está disponível online gratuitamente um aplicativo chamado 
CabriWeb, que permite o desenvolvimento de materiais interativos que 
podem ser colocados na Internet, num servidor de rede local e também em 
computadores isolados. 

 
 
Acesso ao cabri 
 

Nosso objetivo deste projeto é dar aos leitores as informações 
iniciais necessárias sobre o software, como registrar uma licença, como 
ativar e como fazer as primeiras incursões na sua utilização. Para começar 
você deve acessar o site http://www.cabri.com/ que abrirá sua primeira 
página (Fig. 25) onde você fará a escolha do idioma de sua preferência na 
parte superior direita da página (francês, inglês britânico, inglês americano 
e espanhol – em português não está disponível). Aqui acessamos a página 
em espanhol. 
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Nesta página inicial, observe na parte superior que há vários links 

(produtos - produtos, Descargar - descarregar (download), Herramientas 
pedagógicas - ferramentas pedagógicas, adquirir, suporte, empresa, 
referências) aqui em português. Clique em Descargar – Descargar ou 
download que abrirá a seguinte página (Fig. 26) onde você fará a escolha 
da versão do Cabri desejado16 (Cabri 3D, Cabri II Plus e Cabri Jr). Escolha a 
opção Cabri II Plus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
16 Esta versão é válida por 30 dias a partir da instalação e permite testar 
livremente o software. Após o prazo, a versão trabalha para sessões de 15 minutos 
e as seguintes funções são desativadas: Salvar, Salvar como ..., recortar, copiar e 
colar. 

Fig. 25 – Página inicial Cabri 

Fig. 26 – escolha da versão 
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Também aqui neste momento como se vê na tela acima é possível 

você escolher o seu sistema operacional, Windows – 8 / 7 / Vista / XP / 
2000 / ME / 98 / NT4; Mac OS – OS X / OS 8.6 y +; Mac OS X – 10.4 Y 
+. Além do mais você poderá escolher o idioma para instalação como 
português BR ou português PT. 

Ainda nesta página e tela, escolhido o sistema operacional e idioma 
de instalação (em nosso exemplo, Português (BR) e Cabri II Plus). Ao clicar 
sobre este link, você será direcionado para a seguinte tela (Fig. 27) onde 
Será solicitado seu registro para baixar a versão de avaliação gratuita, para 
isso basta que preencha o formulário solicitado. O link de download pessoal 
será enviado para você via e-mail. 

Também sua atividade será solicitada: se ensino, pesquisa, estudo 
ou outros; além do nível de ensino, elementar, secundário inferior ou 
superior, universitário ou outro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 27 - Registro 
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Abaixo da tela anterior da (Fig. 26), você encontrará o Plug-in 

necessário (Fig. 28) - que é um módulo de extensão que permite visualizar 
e manipular o conteúdo criado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descendo a página um pouco mais, encontraremos os links para 
atualizações (Fig. 29). Apenas o Windows. Atualização online é acessada a 
partir do menu "Iniciar" do Windows, no repertório do Cabri II Plus. 
Usuários de Mac podem atualizar Cabri II Plus para a versão 1.2.6 para 
adicionar um jogo usando a versão de avaliação do Mac OS disponíveis. 
 

 
 
 

Ainda nesta mesma página, um pouco mais abaixo, encontraremos 
os manuais (Fig. 30) onde você poderá obter mais informações de 
utilização e operação deste software. Uma das vantagens neste momento é 
que temos estes manuais disponíveis em vários idiomas, porém, 
recortamos aqui a figura somente em português BR e PT.  
 
 

Fig. 28 – Plug In 

Fig. 29 
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Nestes manuais apontados da tela anterior, há algumas opções 
disponíveis como, manual do utilizador, tutorial avançado, informação de 
referência e Plug In. Além disso, há mais duas opções (Procedimento de 
instalação de rede e Guia para registro de software). Clicando em cada 
uma delas você será direcionada para a página em PDF, onde poderá 
examiná-los com cuidado. Apresentaremos em seguida uma breve 
descrição de cada um dos manuais e suas páginas diretas para acessá-los. 
Lembre-se 
 
 
Manual do utilizador 
 

Nesta opção você encontrará as informações e orientações iniciais 
para sua utilização. O manual está organizado em duas partes principais: 

 
 A primeira parte, [1] INICIAÇÃO, foi escrita pensando nos 

novos utilizadores do Cabri. Permite-lhes a familiarização com o interface 
do programa, e fornece as indicações bases sobre a utilização do mouse. 
Contudo, a experiência mostra que as pessoas aprendem a utilizar o Cabri 
muito rapidamente e que, na sala de aulas, os estudantes começam a fazer 
geometria em apenas meia hora após começar a utilizar o software.  

 
 A segunda parte, [2] DESCOBERTA, foi concebida para 

novos utilizadores e sugere atividades ao nível do ensino secundário para 
descobrir o mundo da geometria interativa. 
  

O link de acesso direto ao manual é:  

http://download.cabri.com/data/pdfs/manuals/cabri2plus140/Man_p
t-br_PDF1.pdf 

Fig. 30 - Manuais 
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Tutorial avançado 

 
Esta seção apresenta alguns exemplos avançados, interessantes de 

explorar e fáceis de resolver usando o Cabri. Esses exemplos 
complementam a secção Descoberta (na parte anterior) para utilizadores 
que pretendem aprofundar o seu conhecimento do Cabri. Os exemplos 
foram concebidos para o ensino secundário a um nível avançado ou para o 
ensino universitário. São em grande medida independentes e o leitor deve 
reproduzir os detalhes das construções e a tentar resolver os exercícios 
indicados. Os exercícios marcados com um asterisco são mais difíceis. Para 
acessar o tutorial avançado diretamente use o link abaixo: 

 
http://download.cabri.com/data/pdfs/manuals/cabri2plus140/Man_p

t_PDF2.pdf 
 
 

Informação de referência 
 
O documento de Referência descreve em detalhe todas as 

possibilidades disponibilizadas pelo software para descobrir, aprender e 
explorar o mundo excitante da geometria dinâmica. Doravante o Cabri II 
Plus será designado Cabri. Este manual consiste em seis capítulos: 

 
 O capítulo [1] OBJECTOS E FERRAMENTAS descreve os 

vários objetos e ferramentas do Cabri à sua disposição para realizar 
construções.  

 
 O capítulo [2] FERRAMENTAS DE INVESTIGAÇÃO apresenta 

as ferramentas que podem ser usadas para investigar e explorar 
aprofundadamente os aspectos dinâmicos da figura.  

 
 O capítulo [3] ATRIBUTOS mostra os atributos disponíveis 

para controlar o aspecto gráfico da sua figura.  
 
 O capítulo [4] PREFERÊNCIAS E PERSONALIZAÇÃO mostra 

como pode alterar as definições e personalizar o software.  
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 O capítulo [5] I TERFACE descreve a interface gráfica do 

Cabri, quer em ambientes Windows quer em Macintosh.  
 
 O capítulo [6] EXPORTAR E IMPRIMIR descreve como pode 

imprimir figuras e exportá-las para calculadoras gráficas Texas 
Instruments. 
 

Para acessar as informações de referência diretamente use o link 
abaixo: 

 
http://download.cabri.com/data/pdfs/manuals/cabri2plus140/Man_p

t_PDF3.pdf 
 
 

Plug In 
 
O manual do Plug In esta dividido em cinco partes: a) - Requisitos 

do sistema; b) - Inserir uma imagem dinâmica numa página web; c) - 
Inserir uma imagem dinâmica numa aplicação Microsoft Office; d) - Animar 
e Rever a construção; e) - Como inserir uma imagem dinâmica numa 
aplicação Office 2007. 

 
Para acessar diretamente o manual do Plug In use o link abaixo: 
 
http://download.cabri.com/data/pdfs/manuals/cabri2plus140/plug-

in_pt_pt.pdf 
 
 

Procedimento de Instalação em Rede17 
 

 Este procedimento é de grande importância para o funcionamento 
do software em escolas, principalmente para que todos os computadores 
estejam interligados no laboratório de informática ou sala de aula. Todas 
as máquinas da rede têm a possibilidade de executar esta aplicação 

                                                        
17 Grupo de computadores ligados entre si com o objetivo de trocar ficheiros e de 
partilhar aplicações. No nosso caso interessamo-nos unicamente pelas redes mais 
comuns que são as do tipo TCP/IP. 
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segundo este princípio, mas o número de utilizações simultâneas é limitado 
por um número máximo dependendo do tipo de licença. 
 Para acessar este manual de procedimento de instalação em rede o 
link é este:  
 
http://download.cabri.com/data/pdfs/manuals/cabri2plus140/Network_pt.p
df 
 
 
 
Guia para registro do software 
 
 Para acessar este guia (em inglês) vá ao seguinte link: 
 
http://download.cabri.com/data/pdfs/manuals/cabri2plus140/Registration_
pt.pdf 
 
 
 Na internet, e com relativa facilidade você encontrará diversas 
sugestões de uso do Cabri, inclusive com disponibilidade de propostas de 
atividades com a utilização deste software. 
 
 
 
4. 5 - SketchUp 
 

Google SketchUp18 é uma ferramenta de modelagem tridimensional 
capaz de gerar rapidamente modelos 3D de alta qualidade, fácil de usar 
para criar, compartilhar os modelos 3D atuais, sendo uma grande 
ferramenta para ensino da geometria. 

 
Ao contrário de outros softwares 3D, o SketchUp trabalha 

continuamente no modo rendido, e por isso, quando você salva uma 
imagem, a visão na tela é exatamente a que você salvou. Com um número 

                                                        
18 Sketchup vem de levantar-se, ficar de pé, vamos embora. Sketch vem de 
esboço, rascunho, desenho sumário, aspecto geral. 
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ilimitado de personalizações de estilos, os usuários podem gerar qualquer 
imagem a partir de um material monocromático superficial. O potencial 
deste software aumenta com o plug-in (acessórios) que podem ser 
baixados e instalados. Por exemplo, a Sketchyphysics plug-in simula o 
efeito da gravidade sobre objetos. Modelos 3D criados com o SketchUp 
podem localizar geograficamente sua posição no Google Earth19. 

 
Para acessar o SketchUp vá ao site: http://www.sketchup.com/pt-

BR/download. Logo mais abaixo mostraremos as imagens das telas da 
página. Para fazer o download do software é necessário observar os 
requisitos técnicos como Sistema operacional: Windows XP, Vista y 7. Mac 
OS X; exigência de computador com processador de pelo menos 1Ghz, 
512MB de memória RAM e espaço de 300MB no disco rígido. Se o seu 
sistema é LINUX, use o Wine.  

 
Não é necessário o registro e o programa é gratuito o que 

permite as escolas o acesso ao software sem o incômodo de 
licenciamento, mas não é só isso, os alunos podem baixá-lo e usá-lo 
em casa. Assim, é um programa que tem sido cada vez mais adotado em 
uma variedade de contextos educativos. Seu potencial educativo está no 
fato de permitir a construção de modelos 3D que podem ser usadas 
para estudar figuras e corpos geométricos; promover a criação e 
construção de geolocalização em diferentes regiões geográficas e 
culturais, interagindo com o Google Earth; também permitir que os 
alunos desenvolvam sua criatividade e seu potencial criativo, através 
da exploração lúdica de ambientes 3D. 
 
 
 
 
                                                        
19 O Google Earth é um mapa virtual do mundo em 3D com base em imagens de 
satélite. O Google Earth lhe permite encontrar instruções de direção, restaurantes 
nas proximidades, medir a distância entre dois locais, fazer uma pesquisa, ou sair 
de férias virtuais. O programa foi criado sob o nome da empresa EarthViewer 3D 
Keyhole Inc, financiado pela Agência Central de Inteligência. De maneira mais 
simples, podemos dizer que o Google Earth é uma aplicação gratuita que coloca a 
informação geográfica de todo o mundo na ponta dos dedos. 
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Instalação e utilização do SketchUp 

 
Para baixar o programa acesse o site http://www.sketchup.com/pt-

BR/download – onde você verá a seguinte tela (Fig. 31) onde poderá 
escolher o tipo de uso do software, as opções são: trabalho profissional, 
projetos pessoais e uso educacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Escolha a opção uso educacional e você será direcionado para a 
seguinte tela (página) onde deverá escolher duas opções disponíveis 
de uso com as seguintes especificações:  
 

SketchUpMake: Indicado para educação primária e secundária, 
gratuito para uso para qualquer fim educacional, permite criar e 
compartilhar modelos 3D. Também possibilita procurar e baixar modelos de 
3D Warehouse do SketchUp e trabalhar offline quando não houver conexão 
com a internet. 

 
SketchUpPro: Recomendado para ensino superior e permite: 

licenças Pro com grandes descontos para usuários educacionais, 

Fig. 31 – tela inicial 
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funcionalidades adicionais ao SketchUp Make, trocar arquivos CAD com 
outros programas, usar o LayOut para criar documentos e apresentações, 
imprimir desenhos em escala e acesso a suporte técnico por e-mail. 

 
Veja qual modelo se enquadra em seus interesses, preencha o 

formulário com seus dados e clique em baixar no canto inferior direito da 
tela. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observe que na tela acima há vários ícones na parte superior: 
Produtos, categorias, comprar e aprender. Na última opção, aprender, você 
encontrará uma série de recursos como: Centro de aprendizagem, 
SketchUpdate Blog, fórum, central de ajuda, recursos, treinamento e 
tutoriais em vídeo. Explore cada um destes recursos para aprender cada 
vez amis sobre SketchUp. 
 

Indicamos que acesse através de sites de busca tutoriais e manuais 
sobre este programa. Apresentamos aqui dois deles e onde encontra-los. O 
primeiro é Tutorial de Sketchup Crear, compartir y presentar modelos 3D20 
- está em espanhol, porém, de fácil entendimento. O segundo é Google 
                                                        
20 Disponível em: http://www.tallertecno.com/sketchup/Tutorial-Sketchup-8.pdf 
 

Fig. 32 – tela de download 
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SketchUp Pro 8 passo a passo21 - Trata-se na verdade de um livro que foi 
escrito a partir da versão 8, para PC, do SketchUp Pro. Como na data de 
lançamento deste livro ainda não havia uma versão 8 em português, as 
imagens de tela, menus e ferramentas estão em inglês, e os nomes de 
comandos e ferramentas em português são baseados na versão 7 do 
programa. Portanto, alguns comandos que existentes apenas na versão 8 
podem aparecer sem tradução ao longo do livro. Você também poderá 
acessar o site http://www.livrosketchup.com.br onde encontrará uma 
variedade de livros disponíveis para compra dos mais diversos temas. Uma 
vantagem é a possibilidade de baixar o primeiro capítulo dos livros 
gratuitamente. 

 
 
4. 6 - JClic 
 

O JClic é formado por um conjunto de aplicativos que são usados 
para fazer vários tipos de atividades educacionais: puzzles, associações, 
exercícios de texto, palavras cruzadas, etc. As atividades são apresentadas 
e embalados em forma de projeto. Um projeto consiste em um conjunto de 
atividades. O referido software é desenvolvido na plataforma Java e é um 
projeto open source22 e trabalha em diferentes ambientes e sistemas 
operacionais. 
 

É um programa que, desde 1992, tem sido usado por educadores 
de vários países como uma ferramenta para a criação de atividades 
educativas para os alunos, em várias áreas do currículo, do jardim de 
infância ao ensino médio. É uma aplicação Java distribuído pela aplicação 
WebStart. A primeira vez que você clicar no link de download, o programa 
será instalado no seu computador. A partir daí, você pode iniciar o 
aplicativo quantas vezes quiser, a partir da janela de controle Java 

                                                        
21 Disponível em: http://www.livrosketchup.com.br/areaexclusiva/Livro-SketchUp-
8-capitulo-1.pdf 
22 É um termo em inglês que significa código aberto. Isso diz respeito ao código-
fonte de um software, que pode ser adaptado para diferentes fins. O termo foi 
criado pela OSI (Open Source Initiative) que o utiliza sob um ponto de vista 
essencialmente técnico. 
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WebStart ou através dos ícones criados no desktop e no menu Iniciar. A 
ligação à Internet é necessária apenas a primeira vez.  

 
O programa está disponível apenas em catalão, espanhol e inglês, 

porém, tem uma grande vantagem, todos os textos e mensagens do JClic 
estão localizados em arquivos externos, a fim de simplificar sua tradução 
para outras línguas. O seja, todas as atividades criadas por você ou 
aquelas que você apenas utilizá-las (podem ser baixadas da internet e 
modificadas) poderão ser feitas em português, além do que você poderá 
compartilhar suas criações. 

 
 Ao acessar o site http://clic.xtec.cat/es/index.htm - você encontrará 
diversas opções na primeira tela nos ícones da parte superior (Fig. 33), 
como: JClic - características, instalação e projetos; Clic 3.0 - características, 
descarga e instalação (Instalador para sistemas Windows e Linux); 
Atividades – busca, colaboração e informação; Comunidades – lista de e-
mails, links e correspondências; Documentos – artigos e curso de criação 
de atividades; Suporte – perguntas frequentes e relatórios de bugs; 
Ferramentas – utilidades e complementos; Busca – mapa e atividades; 
Idioma – catalão, espanhol e inglês. Explore cada uma das opções com 
bastante atenção. A própria página do JClic é muito instrucional e cremos 
que você não terá maiores dificuldades para desvendar seus segredos de 
funcionamento. 
 

 
 
 
 Rolando a página mais um pouco a baixo você terá mais 
informações sobre cada um dos ícones que citamos anteriormente. O 
software não vem com atividades pré-instaladas, é preciso que você crie 
sua atividades ou baixe alguma disponível para vê-lo em funcionamento. 
  
 
 

Fig. 33 – Ícones da página 
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Componentes 
 

O JClic é formado por quatro aplicativos: 
 

JClic miniaplicativo: Um applet que permite a incorporação de atividades 
JClic em uma página web.  
 
JClic jogador: Um programa independente que, uma vez instalado, 
permite que as atividades possam ser reproduzidos a partir do disco local 
(ou da rede local) sem a necessidade de estar conectado à Internet.  
 
JClic autor: É a ferramenta principal, que permite a criação, edição e 
publicação das atividades de uma forma mais simples, mais visual e 
intuitiva.  
 
JClic relatórios: Coleta dados e gera relatórios sobre os resultados das 
atividades realizadas pelos alunos. É uma ferramenta muito importante 
para o professor e para o aluno, pois, permite o acompanhamento das 
atividades feitas.  
 

Para saber mais de modo detalhado, indicamos o tutorial Manual 
para uso do JClic – elaborado em português pela Diretoria de Tecnologia 
Educacional (DITEC), vinculada à Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná23, é um material de excelente qualidade. Na própria página do JClic 
você encontrará demais orientações.  
 
 
 
 
4. 7 – Camtasia Studio 
 

O Camtasia Studio é um programa de software, criado e publicado 
pela TechSmith, para a criação de tutoriais em vídeo e apresentações 

                                                        
23 Disponível em: https://clic.xtec.cat/docs/guia_JClic_br.pdf 
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diretamente via screencast24, ou através de um plug-in de gravação direto 
do Microsoft PowerPoint. A área da tela a ser gravada pode ser escolhida 
livremente, e de áudio ou outras gravações multimídia podem ser feitas ao 
mesmo tempo ou adicionadas separadamente de qualquer outra fonte e 
integrado na componente Camtasia Studio. As versões do Camtasia 
começaram como programas de captura de tela, que melhoradas evoluíram 
para integrar captura de tela e ferramentas de pós-processamento 
orientadas para o mercado de desenvolvimento educacional e de 
informação multimídia. 

 
Sua utilização é análoga a usar uma câmera de vídeo para gravar 

de sua tela do computador. No entanto, ao contrário de usar uma câmera 
de vídeo, o software é instalado no seu computador, assim que acontecem 
as capturas de tela do seu computador, estas são imediatamente gravadas 
para um formato de vídeo digital com áudio de qualidade superior. Os 
vídeos de captura de tela podem ser gravados com ou sem narração de 
voz, ou pode ser inserido após a gravação (Fig. 34). 

 
 

 
 
 

Utilização do Camtasia 
 

O software Camtasia Studio foi originalmente concebido para a 
criação de tutoriais de software, mas tem outras aplicações poderosas. Os 
usos mais comuns de Camtasia são: Tutoriais de software para software 

                                                        
24 É o registro (gravação) da saída do vídeo gerado por computador em atividade. 
Pode ou não conter o áudio integrado. Na internet os screencasts são largamente 
utilizados em forma de vídeo-tutoriais ou videoaulas, para ensinar iniciantes ou até 
usuários mais experientes o funcionamento de um determinado software ou 
conceito na área de educação.  

Fig. 34 – Área de gravação 
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específico de disciplina ou de laboratório; explicação de um processo 
apresentado em software específico de disciplina; passeios de site da Web; 
narração de apresentações do PowerPoint; narração de explicação de notas 
de aula, soluções de trabalhos de casa ou outros materiais; produção de 
vídeo e podcast de áudio ou ainda o que sua criatividade for capaz.  

 
Em nossa dissertação de mestrado (MACHADO, 2011)25 

apresentamos uma proposta de produção de videoaulas de história da 
Matemática onde utilizamos o Camtasia Studio para produção de três 
vídeos: Os números e suas simbologias nas tradições, Números figurados e 
Teorema de Pitágoras. A dissertação citada acima deu origem a um livro 
“Vídeos didáticos de história da matemática: Produção e uso na 
educação básica” (MACHADO e MENDES, 2013)26. Nesta obra você 
poderá aprender a produzir vídeos bem como a maneira correta de 
como utilizá-los como recurso didático em sala de aula. 
 
  
Primeiros passos 
 

O camtasia Você pode comprá-lo online do vendedor 
(http://www.techsmith.com), ou baixar uma versão de avaliação gratuita 
por 30 dias a partir do site do vendedor, abaixo: 

https://signin.techsmith.com/?wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a
%2f%2fwww.techsmith.com&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d
%252fdownload%252fcamtasia%252f&wct=2015-
0721T19%3a34%3a55Z&client_id=CA85C23B-DC70-4B23-90BF-
6A10E7406F97&trial=true 
 

                                                        
25 Video-aula de história da matemática – Uma possibilidade didática para o ensino 
de matemática. Disponível em: 
http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/bitstream/123456789/16071/1/BeneditoFM_D
ISSERT.pdf 
26 Para adquiri-lo:  
https://www.livrariadafisica.com.br/detalhe_produto.aspx?id=142261&titulo=VIDE
OS+DIDATICOS+DE+HISTORIA+DA+MATEMATICA+-
+Produ%C3%A7%C3%A3o+e+uso+na+Educa%C3%A7%C3%A3o+B%C3%A1sic
a+ 
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 Ao abrir o site para download, a página (tela) que aparecerá pedira 
que você crie uma conta gratuitamente e a escolha o software indicado 
para seu sistema operacional, Windows ou Mac (Fig. 35). Após terminar a 
instalação abra o setup, selecione o que se pede e clique em Next até 
finalizar a instalação. 
 

 
 
 
 
 

O processo de usar Camtasia Studio se divide em três categorias 
gerais:  
 
ETAPA 1: Grave seu vídeo, incluindo o planejamento do seu projeto de 
vídeo e gravação de tela do seu computador com Camtasia Recorder.  
 
ETAPA 2: Editar o seu vídeo, que consiste na importação de mídia em seu 
projeto, adicionando clips título, gravação de voz (narração), e adicionar 
textos explicativos ou transições.  
 
ETAPA 3. Produzir o vídeo em seu formato final e se necessário, torná-lo 
disponível para outras pessoas. 
 
 
 

Fig. 35 – tela de download 
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Etapas do desenvolvimento de um vídeo didático 
 
 
 A primeira coisa a ser feita na produção de um vídeo didático é a 
pesquisa sobre o assunto do vídeo a ser criado, pois, alguns assuntos 
tornam-se muito difíceis de serem transformados em vídeos devido suas 
características, que muitas vezes dificultam sua representação através de 
imagens. 
  
 O título do vídeo é o segundo passo neste processo de didática, 
pois, o título deve provocar a imaginação e fazer a ligação com o conteúdo 
a ser explorado e apresentado. 
 
 É necessário que o vídeo tenha uma breve introdução ao foco do 
assunto e eu destaque os aspectos mais importantes da apresentação. Em 
suma, é isso que vai atrair a atenção inicial dos alunos ao vídeo. Esta é a 
terceira etapa. 
 
 Outra etapa estritamente necessária é o planejamento das fases 
gerais e detalhes que farão parte da gravação do vídeo, esta quarta fase 
chama-se storyboard. Sem este storyboard, se percebe que as imagens 
pouco têm a ver com a narração. É nesta fase que se planeja quais a 
imagens serão usadas e qual texto será adequado para apresenta-la. 
 
  A quinta etapa é a revisão e elaboração. Corresponde a 
digitalização das imagens selecionadas moldando-as ao assunto da vídeo-
aula. Outra coisa a se fazer nesta etapa, é a seleção musical que fará parte 
da trilha sonora do vídeo como background (fundo musical). 
 
 Na sexta fase que é a filmagem, deve-se aderir plenamente ao 
que está previsto. Isto apenas permite que o vídeo tenha um bom 
desenvolvimento. Neste momento alguns cuidados devem ser observado, 
como por exemplo, o uso de um tripé (Fig. 36) para apoiar a filmadora 
para evitar que as imagens fiquem dançando ou fora do quadro de 
gravação, porém, se não tiver um tripé você poderá improvisar um fio (Fig. 
37) que amarrado ao seu pé e à câmera de filmagem dará maior 
sustentação. Também neste momento os cuidados com a postura é 



Benedito Fialho Machado  

 
66 

 

importante, não ficando curvado em postura incorreta (Fig. 38), mas, 
ereto, esta é também mais uma razão para o uso do tripé ou fio. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tenha também cuidados com o ambiente de filmagem, ou seja, a 
visão que você deseja passar a quem assiste ao vídeo. Este cuidado deve 
ser tomado, principalmente em caso de uma filmagem de entrevista, onde 
o entrevistador não precisa aparecer na filmagem, mas, apenas faz a 
pergunta e o entrevistado que aparece sozinho, responde (Fig. 39). Além 
do mais, o background ou fundo da filmagem deve ser considerado, pois, 
uma imagem com aspecto de ambiente mal cuidado não fica bem (Fig. 40), 
mas a de um ambiente bem cuidado fica melhor (Fig. 41) ou ainda um 
fundo sem decoração, neutro (Fig. 42). Veja a diferença nas figuras abaixo. 
 
 

Fig. 36 – Uso do tripé / postura correta 

Fig. 37 – Uso do fio / postura correta 

Fig. 38 – Uso do tripé / Postura incorreta 
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 Ainda nesta fase de filmagem é bom tomar cuidados com a direção 
luz, ou seja, sua incidência sobre o quadro a ser gravado, para que a 
imagem não fique comprometida, no caso específico, com luz em excesso 
ou com pouca luz, inclusive com sombras projetadas. Observe as 
ilustrações abaixo (Fig. 42). 

Fig. 39 - Entrevista 

Fig. 40 – Ambiente não apropriado Fig. 41 – Ambiente apropriado 

Fig. 42 – Ambiente neutro 
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A sétima fase é chama-se edição preliminar e corresponde à 

montagem, que é o conjunto do vídeo, incluindo os efeitos e transições, 
que ajudam a linha narrativa do vídeo que está sendo feito.  
 

 A penúltima e oitava etapa são a narração e inserção do 
background. É o que fornecerá as informações e explicações das imagens 
apresentadas. Nesta fase acontece também a adição da música de fundo e 
as observações adequadas.  
 

 Na nona e última fase, edição final, são realizados os ajustes finais 
de sincronias, cortes ou prolongamentos de imagens ou áudio, bem como a 
maneira de como escolherá salvar seu arquivo, pois se você deseja publicar 
seus vídeos na internet, rodar em DVD ou outra de mídia, atente para o 
formato do vídeo. 
 

Acreditamos que com as orientações fornecidas, o professor será 
capaz de produzir ou usar lições em vídeo para apoio às aulas, e utilizar de 
maneira correta o Camtasia Studio. Para isto terá o apoio das indicações de 
tutoriais e livros sugeridos. 

Fig. 42 – Cuidados com a luz 
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V – OUTRAS BREVES INDICAÇÕES DE RECURSO DIGITAIS 
 
 Há atualmente uma infinidade de recursos digitais portáteis que 
podem ser usados com fins educacionais, como os tablets, calculadoras, 
celulares, e por fim, e, por fim, os sites educativos com recursos para o 
ensino de matemática, pois estas tecnologias fazem parte da vida diária da 
maioria dos alunos. Alguns instrumentos são dedicados a áreas 
profissionais específicas; outros têm características que os alunos e até 
professores não imaginam que possam ser utilizados na educação. 
Portanto, os educadores devem buscar conhecer de que maneira utilizar 
estas ferramentas e ajudar os alunos a escolher as adequadas para o 
ensino de matemática, evitando, assim, o potencial problema de que "os 
alunos usam estes equipamentos em sala de aula para atrapalhar a aula". 
 

 Assim, apresentaremos a seguir algumas sugestões breves sobre o 
uso destas ferramentas tão comuns hoje e que estão disponíveis nas mãos 
de nossos alunos e, portanto, precisamos direcioná-las potencialmente para 
aprendizagem e assim evitarmos os problemas acima citados. 
 
 

5.1 - Tablets 
 

Os alunos devem ser ensinados a usar os tablets (Fig. 43) não só 
não só como para diversão, mas, como ferramenta de aprendizagem. 
Deixar de apresentar os tablets aos estudantes corretamente pode fazer 
estas peças emocionantes da tecnologia tornem-se um empecilho na sala 
de aula, em vez de ferramentas educacionais incríveis que têm o potencial 
de ser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 43 – uso do tablet 
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Uma das primeiras atitudes que você deve tomar para usar estes 

instrumentos a seu favor é começar perguntando aos alunos: Como vocês 
acham que podemos usar isso em nossa sala de aula?. Você pode até se 
surpreender com todos os usos que eles já conhecem para esta 
ferramenta. Anote suas ideias e discuta com a turma. Isto fará com que os 
alunos se sintam valorizados e responsáveis pela sua aprendizagem, além, 
do que serão motivados a usar corretamente os tablets em sala de aula e 
não para outros fins durante a aula. Assim, de maneira natural você está 
estabelecendo regras de uso de maneira natural e sem imposição.  
 
 Em seguida, você juntamente com os alunos poderão escolher 
alguns aplicativos para serem usados, evite excessos. Uma boa estratégia é 
incumbir grupos de alunos para serem “testadores de softwares” e depois e 
depois apresentá-los para toda a classe. É aconselhável que o professor 
também conheça um bom número de recursos disponíveis. 
 

Depois, juntamente com os alunos, escolha uma atividade para 
fazer em sala de aula em forma digital e depois na forma tradicional, e 
converse com eles comparando os resultados, facilidades e dificuldades, 
além do entendimento dos conceitos trabalhados.  
 

Esta ferramenta e com todas as aplicações existentes permitem o 
desenvolvimento da autonomia e, também melhora a criatividade dos 
alunos. 
  
 
 
5.2 - Calculadoras 
 

Não é nenhuma novidade que existe uma grande discussão sobre o 
uso ou não de calculadoras em sala de aula. Assim, durante anos e anos 
calculadoras têm sido uma fonte de discussão não só entre especialistas 
em educação, mas, também pais e alunos. A experiência tem mostrado que 
existem sim argumentos verdadeiros dos dois lados, entretanto, a sua 
utilização envolve imediatamente uma avaliação das nossas concepções de 
ensino e aprendizagem que devem estar de acordo com as novas 
demandas da sociedade do mundo atual no que diz respeito a incorporação 
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no dia a dia das pessoas das ferramentas da novas tecnologias da 
sociedade e comunicação e informação (Fig. 44). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É realmente um dilema complicado, porque, por um lado, você quer 

que seus alunos estejam familiarizados com determinadas tecnologias 
disponíveis para eles. Mas, por outro lado, você não quer que seus alunos 
dependam exclusivamente das NTIC ao ponto de que suas competências e 
habilidades de cálculos mentais sejam diminuídas. 

 
Assim, ao longo do tempo nós aprendemos que, quando utilizamos 

de forma significativa qualquer ferramenta tecnológica como, por exemplo, 
uma calculadora, este pode ser um valioso instrumento para a 
aprendizagem ao invés de apenas ser um dispositivo de computação. 

 
Usar calculadoras em sala de aula versus não usá-las é um clássico 

da discussão matemática e, portanto, não é uma coisa fácil de equilibrar, 
por isso vamos dar uma rápida olhada em alguns prós associados ao uso 
destes dispositivos eletrônicos tão populares, não faremos aqui dos 
contras, apenas alertamos dos cuidados de não permitir que os alunos se 
tornem dependentes destes instrumentos em tarefas que não necessitam 
deles, para isso, o se uso criativo é fundamental. 

 

Fig. 44 – Calculadora na sala de aula 
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Em favor do seu uso destacamos a necessidade do conhecimento 

tecnológico que a escola deve proporcionar aos alunos e, portanto, não 
podemos fugir desta responsabilidade, pois os alunos terão de usar esses 
dispositivos em outros lugares ao longo das suas vidas, para definir um 
orçamento, fazer o cálculo dos seus impostos e executar outras tarefas ao 
longo das suas vidas que exigirão o uso de calculadoras. 
 

Outro fator em que a calculadora pode ser útil é em tornar a aula de 
matemática mais agradável, mas, sem exageros. Também as calculadoras 
são imensamente valiosas para validar o trabalho realizado pelo aluno quando 
no caso da resolução de um bloco de problemas, isto ganha tempo. 
 
 
Alguns exemplos de uso  
 

As sugestões apresentados aqui foram adaptados de Groves & 
Cheeseman (1993). 
 
Proponha aos alunos os seguintes problemas27: 
 
a) - Os alunos de sua escola farão um passeio em ônibus tem 46 lugares. 
Como são 500 alunos, quantos ônibus serão necessários? 
 
Comentários: 
 

Os alunos notarão de cara que a resposta é 10 com um resto de 
40; ou seja, aproximadamente 10,87. Usando uma calculadora, os alunos 
são capazes de se concentrar sobre o significado do resto e dar sentido de 
como o restante afeta o número de ônibus em vez de gastar sua energia 
mental sobre o cálculo. Os alunos, então, precisam dar sentido da resposta 
que a calculadora fornece. Será que eles precisam de 10 ônibus ou 11 
ônibus? Usando o conhecimento de que todos os alunos devem ir ao 
passeio, eles podem usar o restante para determinar que outro ônibus é 
necessário. Portanto, a resposta é de 11 ônibus. 
 
 
                                                        
27 Baseado nestes exemplos proponha outras atividades do uso criativo da 
calculadora. 
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b) - Quando você tecla 5 + = = = =, que valores aparecerão? E se você 
teclar 3 + 5 ====, quais valores serão mostrados? E se você teclar 100-
10 = = = =, quais são os valores mostrados? 
 
Comentários: 
 

No primeiro caso a maioria das calculadoras irá exibir em sucessão 
5, 10, 15, 20. Continuando a pressionar = continua contando por 5. No 
segundo caso, da mesma forma, quando o aluno pressionar 3 + 5 = = = = 
o display mostrará 8, 13 , 18, 23. No terceiro caso, quando o aluno 
pressiona 100-10 = = = =, a calculadora mostra 90, 80, 70, 60. Esta 
função de repetição da calculadora permite a adição e subtração constante 
que pode apoiar os alunos na contagem e pular a contagem em muitas 
maneiras e em diferentes níveis de complexidade. Por exemplo, alguns 
alunos se beneficiam do apoio da calculadora, a fim de participar 
plenamente no grupo de contagem verbal (por exemplo, classe contando 
para trás a partir de 100). A intenção é que a calculadora seja um escada, 
a ser removida quando não for mais necessária, mas também para 
estender a apreciação de padrões numéricos dos alunos. 

 
 

5.3 – Celulares 
 

Os telefones celulares são tão comuns na vida dos alunos que o 
hábito contínuo de seu uso tem transformado este equipamento em uma 
extensão da sua mão, além de que na educação do século XXI este é um 
dos aspectos bem característicos (Fig. 45). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 45 - Celular 
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O celular é tão utilizado hoje em dia em função das mensagens 

instantâneas, como o WhatsApp, e das redes sociais, como o Facebook, 
pode ser, no entanto, muito mais versátil e funcional no que diz respeito à 
educação do que se pode imaginar. 
 

Neste cenário onde a presença dos celulares é real, é mais que 
racional prognosticar certos efeitos em quase todas as áreas do 
conhecimento e atividades diárias, principalmente pela possibilidade de ter 
a comunicação e o acesso à informação a qualquer hora, em qualquer 
lugar.  
 

Entretanto, alguns professores e pais muitas vezes acreditam que o 
celular é mais um obstáculo do que uma oportunidade de aprendizagem. 
Em contrapartida, nós estamos cientes que isso só pode ocorrer se não 
forem dadas atividades de integração destes equipamentos às atividades 
em sala de aula. Assim, defendemos que o uso correto do telefone celular 
na sala de aula pode integrar a cultura e os interesses dos alunos no 
processo de aprendizagem, facilitando a aquisição de conhecimentos, além 
de motivá-los. Então, por que não aproveitar este recurso tecnológico na 
sala de aula, seja de matemática ou qualquer outra disciplina? Como 
poderia ser? Que resultados podem ser obtidos? 
 
 São questões que só poderão ser respondidas na medida em que 
começarmos a planejar atividades de sala de aula incluindo sua utilização. 
Para dar um ponta pé inicial nesta caminhada apresentaremos a seguir 
algumas sugestões do uso de celulares na educação adaptadas de Jones 
(2013). 
 

a) - Celulares como ferramenta de pesquisa 
 

O uso de celulares torna mais fácil para os alunos e professores 
uma pesquisa rápida, antes ou durante a aula. Assim o celular pode ser 
uma ferramenta inovadora para realizar tarefas de pesquisa. 

 
 
 
 



Coleção IV - Educação Matemática na Amazônia - V. 5 
 

 
75 

 

b) – Fazer fotografia 
 

Alguns não conseguem fazer as anotações especialmente quando a 
campainha toca. Com o uso das câmeras de telefones mais avançados, os 
alunos podem tirar fotos dos registros recentes escritos no quadro. Além 
disso, eles também podem tirar fotos de outros materiais didáticos, como 
livros didáticos e enciclopédias. Os professores também podem gravar 
esboços curtos, que são compartilhadas com toda a classe através da 
conexão Bluetooth. 

 
c) – Livros digitais como uma alternativa 
 

Para aliviar a carga de trazer livros volumosos e pesados, agora 
temos a opção de baixar uma versão em PDF de livros online. De fato, 
muitas escolas já estão usando ebooks28, em vez dos livros de papel 
tradicionais. Isto pode desenvolver uma atitude positiva em relação à 
aprendizagem e comportamento. 
 
 
d) - Como diários móveis 
 

Longe estão os dias em que os estudantes usavam agendas como 
diários. Na era moderna, os celulares servem como nosso diário digital. Os 
alunos podem anotar lembretes, lista de afazeres e organizar suas 
programações diretamente de seu celular, como as tarefas de casa e 
assuntos a estudar, datas importantes, etc. 
 
e) – Palestras e entrevista 
 

Os professores podem convidar oradores através de chamadas de 
vídeo no WhatsApp. Em vez de pedir-lhes para virem à escola devido a 
seus horários não permitir, você pode organizar uma palestra virtual que 
pode ser distribuída na sala de aula para todos os alunos que assistiram 
cada uma em seu celular ao mesmo tempo. 

                                                        
28 É uma versão eletrônica de um livro impresso de maneira tradicional que pode 
ser lido usando um computador pessoal ou usando um leitor de eBook. 
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5.4 – Internet 
 

Neste tópico vamos apresentar sites e recursos da internet no 
sentido de integrar as atividades digitais às suas atividades em sala de 
aula. Será apenas uma breve descrição de alguns, seguido de uma 
discussão sobre as estratégias de utilização em sala de aula. Como o 
número de sites da internet abrangendo a educação matemática é tão 
vasto que às vezes chagamos a nos perder neste emaranhado mundo 
virtual, que julgamos serem úteis estas orientações.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A Internet tem proporcionado aos professore, alunos e aos 

pais um portal para um mundo digital no sentido de ajuda extra com uma 
variedade de tópicos educativos. Sites interativos de matemática 
proporcionam aos alunos assistência adicional em praticamente todos os 
conceitos de matemática e de uma forma que é ao mesmo tempo divertida 
e educativa. Também a Web é excelente para projetos de investigação, 
uma vez que permite aos estudantes reunirem informações detalhadas que 
poderiam ser difíceis de encontrar. Aqui, vamos explorar alguns sites de 
matemática interativos que abordam vários conceitos-chave de matemática 
aplicável em vários níveis de ensino que se bem explorados podem se 
transformar em grandes aliados do professor em sala de aula e fora dela. 

 
 

Fig. 46 – Internet na sala de aula 
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a) - Sse for Matemática 
 
http://sseformat.blogspot.com.br/p/recursos-educativos-digitais-e-
applets.html 
 

É um blog que apresenta recursos educativos digitais e applets  
(Fig. 47), partilhando atividades, tarefas, problemas suscetíveis de serem 
levados à sala de aula, especialmente, dos 1º e 2º ciclos. Os problemas 
estão categorizados por nível de escolaridade e pelo tema matemático 
envolvido. Não quer isto dizer que garantam exclusivamente o 
envolvimento dos temas e o nível que lhes estão associados. Dependendo 
do objetivo com que são utilizados, devem ser sempre sujeitos a 
adaptações de acordo com o público alvo a que se destinam. 
 

 
 
 
 
b) - Recursos educacionais multimídia para a matemática do 
ensino médio. 

 
http://m3.ime.unicamp.br/ 

 

Fig. 47 – Recursos digitais e applets 
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É o portal principal da coleção M³ Matemática Multimídia, que 

contém recursos educacionais multimídia em formatos digitais 
desenvolvidos pela Unicamp com financiamento do FNDE, SED, MCT e MEC 
para o Ensino Médio de Matemática no Brasil. 

São mais de 350 recursos educacionais no formato de vídeos, 
áudios, softwares e experimentos, que estão licenciados sob uma licença 
Creative Commons - é permitido copiar, distribuir, exibir, executar a obra e 
criar obras derivadas, mas não é permitido o uso comercial ou o 
relicenciamento sobre uma licença mais restritiva. 
 
 É um site riquíssimo que possibilita a busca dos recursos (Fig. 48) 
por temas (análise de dados e probabilidade, geometria e medidas, número 
s funções); conteúdos; tipos de mídias (experimento, vídeo, software e 
áudio).  
 
 

 
 
 
 
 
c) - Auxiliando o Ensino de Matemática: Recursos Digitais ao 
Ensino 
 
http://linksdematematica.blogspot.com.br/2013/05/angulos-recursos-
digitais-ao-ensino.html 
 

Blog destinado a reunir recursos pedagógicos digitais como jogos, 
exercícios interativos, entre outros, com foco no aprendizado em 
matemática. O Blog na verdade apresente diversos links para recursos 
digitais excelentes e com grandes potenciais de uso (Fig. 49).  

Fig. 48 – Recurso de busca 
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d) - Software Livre na Escola - Matemática 
 
http://www.crie.min-edu.pt/index.php?section=225 
 
 
 Este é um site do Ministério da educação e Ciência de Portugal, que 
disponibiliza softwares de maneira gratuita e que podem ser copiados, 
distribuídos e instalados em qualquer computador. Há uma gama de 
atividades disponíveis para downloads (Fig. 50). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) - Rived 
 
http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php 

Fig. 49 – Recursos digitais 

Fig. 50 – Área de downloads 
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 O RIVED é um programa da Secretaria de Educação a Distância - 
SEED, que tem por objetivo a produção de conteúdos pedagógicos digitais, 
na forma de objetos de aprendizagem. Tais conteúdos primam por 
estimular o raciocínio e o pensamento crítico dos estudantes, associando o 
potencial da informática às novas abordagens pedagógicas. A meta que se 
pretende atingir disponibilizando esses conteúdos digitais é melhorar a 
aprendizagem das disciplinas da educação básica e a formação cidadã do 
aluno. Além de promover a produção e publicar na web os conteúdos 
digitais para acesso gratuito, o RIVED realiza capacitações sobre a 
metodologia para produzir e utilizar os objetos de aprendizagem nas 
instituições de ensino superior e na rede pública de ensino. 
 

Para fazer a pesquisa (Fig. 51) digite uma área de conhecimento ou 
uma palavra relacionada ao assunto de interesse. Ao digitar a área de 
conhecimento o sistema listará todos os conteúdos publicados nesta área.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existem muitas outras opções de sites que os professores podem 
usar para se envolver e melhorar a aprendizagem em sala de aula ou em 
casa pelo próprio aluno. Estes sites podem ajudar em todos os níveis 
escolares na pratica de habilidades para resolver problemas e usar o 
pensamento criativo. Com uma simples busca na internet certamente você 
encontrará outros sites que podem ser usados. 

Fig. 51 – Área de pesquisa 
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VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Professores de matemática na atualidade estão enfrentando 
grandes mudanças não apenas no conteúdo de matemática que ensinam, 
mas, principalmente na maneira de ensinar. Estas mudanças estão 
ocorrendo porque a tecnologia está se tornando mais proeminentes nas 
salas de aula de hoje. Nossos alunos usam computadores, tablets, 
celulares, etc, para acessar informações e aprender. Em matemática, estas 
ferramentas podem ser muito úteis para os professores envolverem os 
alunos no sentido de conhecerem um novo material e novas formas de 
fazer as atividades. Sites on-line oferecem aos professores uma variedade 
de planos de aula e materiais manipuláveis virtuais. Com tantas opções, 
porém, é necessário que os professores dominem e conheçam estes 
recursos para que possam usá-los de maneira eficiente em sala de aula. 
 

As maiorias dos professores de Matemática que trabalham hoje 
aprenderam matemática sem o uso de tecnologia. Porém, há uma 
necessidade urgente de que os professores dominem as tecnologias, em 
particular aplicadas ao ensino, para que possam ter uma profunda 
influência no ensino da matemática. Não podemos continuar atuando no 
ensino da mesma forma que aprendemos, pois,  
 

A sociedade e a tecnologia estão integradas e a 
tecnologia tornou-se o aspecto dominante da civilização. 
A matemática é o sustentáculo lógico do processamento 
da informação, e o pensamento matemático é também a 
base para as atuais aplicações da tecnologia da 
informação. (LAUDARES e MIRANDA, 2007, p. 73) 

 
A variedade e o número de tecnologia instrucional disponível e 

aplicável ao ensino de matemática é muito grande, e às vezes, 
esmagadora. Uma colossal diversidade de hardware, software e ofertas on-
line podem ser implementados em ambas as formas convencionais e 
inovadoras para complementar a muitos conteúdos, processos e padrões 
tecnológicos de ensino de matemática bem sucedido. Portanto, não há 
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desculpa para os professores não se enquadrarem dentro desta novas 
exigências, caso contrário, 
 

Não há como escapar. Ou os educadores adotam a 
teleinformática com absoluta normalidade, assim como o 
material impresso e a linguagem, ou serão atropelados 
no processo e inúteis na sua profissão. Procurem 
imaginar um professor que rejeita os meios mais 
tradicionais: falar, ver, ouvir, ler e escrever. 
Lamentavelmente ainda há alguns que só praticam o 
falar! (D’AMBROSIO, p. 60, 2002). 

 
Desta forma, é essencial que os professores e os alunos tenham 

acesso regular às tecnologias que apoiam e promovam a aprendizagem de 
matemática. Os professores eficazes otimizam o potencial da tecnologia 
para desenvolver a compreensão dos alunos, estimular o seu interesse, e 
aumentar a sua proficiência em matemática. Quando os professores usam 
a tecnologia estrategicamente, eles podem fornecer um maior acesso à 
matemática para todos os alunos. Lembrem-se, professores bem 
preparados produzem maior desempenho dos alunos. E esse é o maior 
objetivo de qualquer professor. 
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