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Tecnologia no ensino de matemática desde quando?  

Tartaruga LOGO inicio dos anos 80

- Seymour Papert (MIT)

- as  crianças ensinam a tartaruga 

- livro Máquinas da Criança    

Projeto SimCalc anos 80

- James Kaput

- simulações e antecipação de ideias fecundas

- SimCalc – a matemática da variação

(http://math.sri.com/) 



Como usar a tecnologia no ensino de matemática ?   



translação

reflexão

rotação

transformações
geométricas

Tangram Virtual - o que muda ? 



Introdução a álgebra – os livros escolares

Havia 58 litros de água em um reservatório quando foi aberta uma 

torneira que despeja 25 litros de água por minuto. Após quantos 

minutos o reservatório conterá 433 litros de água?

Um esquilo encontrou 50 nozes num período de 5 dias. Em cada 

dia, o esquilo encontrou 3 nozes a mais que no dia anterior. 

Quantas nozes ele encontrou em cada dia?” 



Introdução a álgebra  - uma máquina algébrica   

introdução a álgebra via 
conceito de variável

trabalho com relações 
funcionais 

gráficos, tabelas e “leis” 
de função 

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/17003/
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/17003/


Uma introdução ao pensamento 

algébrico no sétimo ano através de relações funcionais
- Dissertação de Mestrado de Newton Kern no PPGEMAT,  IM / UFRGS   



Um parque de diversões cobra R$5,00 

pelo ingresso

e R$3,00 por brinquedo. 

Quanto Carla gastará se andar em 7 

brinquedos? 

E se andar em 12?

Se Vitor gastou R$ 56,00, em quantos 

brinquedos andou? 

E se Daniela tinha R$ 40,00, em 

quantos brinquedos andou?

Atividade “Parque de diversões”



No cardápio da pizzaria “Sabor Jovem” tem-se 

pizza brotinho R$3,00

refrigerante R$1,50

sorvete R$1,20

O dono da pizzaria quer:

-uma máquina que calcula os gastos 
do freguês. Faça esta máquina. 

- uma máquina calcule o troco do
freguês. Faça esta máquina.

Atividade “Pizzaria Sabor Jovem” 



Atividade “Bolinhas na água” 
- momento `modelagem´



A experiência foi realizada com os recipientes abaixo. Os dados foram registrados 

em três tabelas diferentes, uma para cada recipiente. a) Qual e’ a tabela correspondente a

cada recipiente

b) Faça o gráfico correspondente a cada recipiente.
c) Desenhe a máquina que informa , a partir do nível d´água , o número de bolinhas. 

Atividade “Bolinhas na água” 
-momento`máquinas algébricas´



Interessantes objetos de aprendizagem

Freudhental Institut
http://www.fi.uu.nl/wisweb/en/



http://www.uff.br/cdme/

Interessantes objetos de aprendizagem



Funções no Ensino Médio – os livros escolares

noção intuitiva : correspondência entre grandezas, regras ou lei 
de formação envolvendo grandezas 

definição formal : dados dois conjuntos não vazios A e B , uma 
função de A em B é uma regra que associa cada elemento x de A 
um único elemento y de B



Funções no Ensino Médio 

- software GeoGebra

variabilidade na 
geometria 

relação funcional 

gráficos, tabelas, 
“leis” de função 

funcao1.ggb
funcao1.ggb


Matemática Dinâmica: funções a partir de situações geométricas
- Dissertação de Mestrado de Eliana Salin no PPGEMAT, IM/UFRGS   



Situação – Problema 
Na chapa metálica quadrada ABCD quer-se recortar região
triangular IMN. O vértice I é o ponto médio de AB e AM = DN, 
M no segmento AD e N no segmento DC. Qual a posição de 
M para que o triângulo IMN tenha área mínima?

Encaminhamento do trabalho 
• momento 1 : interpretação do enunciado, com desenho 

esboço
• momento 2 : manipulação da  situação geométrica no 

GeoGebra e  construção do gráfico 
• momento 3 : dedução da lei da função e determinação do 

ponto de mínimo   



Resolução envolve diferentes registros de representação

chapa_metalica.ggb
chapa_metalica.ggb


Geometria no Ensino Fundamental - nos livros escolares



Geometria no Ensino Fundamental – no GeoGebra

ventilador1.ggb
ventilador1.ggb
macacocarro1.ggb
macacocarro1.ggb


Modelagem geométrica e o desenvolvimento do pensamento 

matemático no ensino fundamental 
- Dissertação de Mestrado de Melissa Meier no PPGEMAT, IM/UFRGS   



Site Geometria em Movimento 

porta pantográfica
- retas paralelas  e perpendiculares, 

ponto médio, translação

janela basculante 
- ângulo, congruência de ângulos, 

rotação

balanço vai-vem
- paralelismo, rotação, quadriláteros



Encaminhamento do trabalho 

• Etapa 1 : investigação das características do modelo e 
identificação de propriedades geométricas

• Etapa 2 : exploração das propriedades geométricas no 
GeoGebra

• Etapa 3 : construção de modelo similar   



Produção dos alunos  



Números comandando pontos 

- uma possibilidade a ser investigada ...

Artigo publicado na RPM, no. 80: 
Álgebra e Geometria : números comandando pontos 



Tecnologias podem mudar a sala de aula 

variedade de soluções que podem ser dadas 
para um mesmo problema, diferentes raciocínios

surgem pergunta para as quais não se tem resposta
imediata, o que faz do professor um constante aprendiz 

a criatividade dos alunos se manifesta  

instala-se intensa atividade intelectual, discussões e 
trocas de ideias 



Materiais e sites que tratam do uso de tecnologias 

Site “Matemática , Midias Digitais e Didática”
Em http://www.ufrgs.br/espmat/ no link Disciplinas 

Livro “Matemática , Midias Digitais e Didática”
Em http://www.ufrgs.br/espmat/ no link Biblioteca Virtual

Livro “Matemática na Escola”
Em http://www.ufrgs.br/espmat/ no link Biblioteca Virtual

Multi-Tela Geometria Dinâmica 
Em http://www.ufrgs.br/espmat/ no link Disciplinas

http://www.ufrgs.br/espmat/
http://www.ufrgs.br/espmat/
http://www.ufrgs.br/espmat/
http://www.ufrgs.br/espmat/
http://www.ufrgs.br/espmat/
http://www.ufrgs.br/espmat/

