
 

 

 

                                                                

 
 

O SOFTWARE GEOGEBRA

APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA:

1º E 2º GRAU PARA O

RESUMO 

Apresentamos aqui um estudo sobre o contado dos alunos com o 
GeoGebra em sala de aula, e a apresentação desta ferramenta pelos próprios alunos à 
comunidade na II Feira Amazonense de Matemática. O objetivo foi tornar o ensino de 
Matemática mais prazeroso e atraente, despertar o interesse dos alunos, e col
fixar conceitos básicos dos conteúdos de Funções do 1º e 2º grau estudado no Ensino 
Fundamental e preparar esses alunos para séries futuras como o Ensino Médio e Superior. 
Seguindo instruções passo a passo, juntamente com a colaboração dos cole
aula e professores orientadores, que atuaram como mediadores do conhecimento, os alunos 
aprenderam a construir gráficos do 1º e 2º grau no GeoGebra, de forma autônoma e 
participativa. Ao final das aulas tradicionais e aulas com o uso da tecn
responderam a um questionário de avaliação do 
a importância do uso da computação no meio educacional e verificar se a aprendizagem 
melhorou com o novo recurso. Após as aulas os mediadores escol
exporem todo o conhecimento adquirido em sala de aula na II Feira Amazonense de 
Matemática. Análises feitas após a realização das atividades em sala de aula e durante a 
preparação dos alunos para a Feira de Matemática e após a feira, mo
construção de gráficos no GeoGebra contribuiu para o ensino aprendizado de funções, além 
de proporcionar aos alunos uma participação ativa na construção do seu conhecimento.
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Apresentamos aqui um estudo sobre o contado dos alunos com o software
GeoGebra em sala de aula, e a apresentação desta ferramenta pelos próprios alunos à 
comunidade na II Feira Amazonense de Matemática. O objetivo foi tornar o ensino de 
Matemática mais prazeroso e atraente, despertar o interesse dos alunos, e col
fixar conceitos básicos dos conteúdos de Funções do 1º e 2º grau estudado no Ensino 
Fundamental e preparar esses alunos para séries futuras como o Ensino Médio e Superior. 
Seguindo instruções passo a passo, juntamente com a colaboração dos cole
aula e professores orientadores, que atuaram como mediadores do conhecimento, os alunos 
aprenderam a construir gráficos do 1º e 2º grau no GeoGebra, de forma autônoma e 
participativa. Ao final das aulas tradicionais e aulas com o uso da tecn
responderam a um questionário de avaliação do software, que tinha por objetivo, determinar 
a importância do uso da computação no meio educacional e verificar se a aprendizagem 
melhorou com o novo recurso. Após as aulas os mediadores escolheram 3 alunos para 
exporem todo o conhecimento adquirido em sala de aula na II Feira Amazonense de 
Matemática. Análises feitas após a realização das atividades em sala de aula e durante a 
preparação dos alunos para a Feira de Matemática e após a feira, mo
construção de gráficos no GeoGebra contribuiu para o ensino aprendizado de funções, além 
de proporcionar aos alunos uma participação ativa na construção do seu conhecimento.
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software matemático 
GeoGebra em sala de aula, e a apresentação desta ferramenta pelos próprios alunos à 
comunidade na II Feira Amazonense de Matemática. O objetivo foi tornar o ensino de 
Matemática mais prazeroso e atraente, despertar o interesse dos alunos, e colaborar para 
fixar conceitos básicos dos conteúdos de Funções do 1º e 2º grau estudado no Ensino 
Fundamental e preparar esses alunos para séries futuras como o Ensino Médio e Superior. 
Seguindo instruções passo a passo, juntamente com a colaboração dos colegas em sala de 
aula e professores orientadores, que atuaram como mediadores do conhecimento, os alunos 
aprenderam a construir gráficos do 1º e 2º grau no GeoGebra, de forma autônoma e 
participativa. Ao final das aulas tradicionais e aulas com o uso da tecnologia, os alunos 

, que tinha por objetivo, determinar 
a importância do uso da computação no meio educacional e verificar se a aprendizagem 

heram 3 alunos para 
exporem todo o conhecimento adquirido em sala de aula na II Feira Amazonense de 
Matemática. Análises feitas após a realização das atividades em sala de aula e durante a 
preparação dos alunos para a Feira de Matemática e após a feira, mostraram que a 
construção de gráficos no GeoGebra contribuiu para o ensino aprendizado de funções, além 
de proporcionar aos alunos uma participação ativa na construção do seu conhecimento. 
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