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Autores: Jéfferson Ribeiro; Kalline Stéfani

Justificativa: Sabemos da dificuldade enfrentada por professores e alunos 

quando  se  trata  do  ensino-aprendizagem  da  matemática.  As  formas  de 

aprendizagem podem ser variadas e os recursos diversos, como por exemplo, 

uso  de  softwares,  podendo  ser  utilizados  de  maneira  atraente  e  criativa 

despertando  interesse  do  aluno  pelo  conteúdo.  Nesse  contexto  justificamos o 

desenvolvimento deste mini-curso que pretende dar uma parcela de contribuição 

no cenário do ensino-aprendizagem de Matemática.

Objetivo  Geral:  Apresentar  o  software  geogebra  e  as  vantagens  da 

utilização do mesmo na sala de aula como ferramenta de interação entre álgebra 

e  a  geometria.  Proporcionar  tanto  ao  professor  como  o  aluno  uma  aula 

descontraída e interessante do ponto de vista didático, levando em consideração 

a importância do conteúdo de matemática trabalhado. 

Objetivo  Específico:  Proporcionar  uma  melhor  interação  entre  a 

Matemática e o aluno.

Conteúdo:

1. Gráfico de uma função;

2. Domínio, Imagem de uma função;

3. Função crescente e função decrescente;

4. Função composta e função inversa;

5. Função quadrática;

6. Função modular;

7. Função exponencial;



8. Função logarítmica

9. Funções trigonométricas.

Público alvo: Professores de Educação básica e alunos da graduação em 

matemática.

Metodologia: Como o GeoGebra é um programa de geometria dinâmica, 

podemos  realizar  construções  matemáticas  utilizando  pontos,  vetores, 

segmentos,  retas,  bem  como  funções  e  alterar  todos  esses  objetos 

dinamicamente após a construção estar finalizada. Com este software podemos 

lidar  com variáveis,  vetores,  função  derivável  e  função  integral.  O  GeoGebra 

oferece comandos para encontrar raízes e pontos extremos de uma função e tem 

a  vantagem  didática  de  apresentar,  ao  mesmo  tempo,  duas  representações 

diferentes  de  um  mesmo  objeto  que  interagem  entre  si:  sua  representação 

geométrica e sua representação algébrica.  Por  meio desse software  podemos 

estar  instruindo  professores  e  futuros  professores  ao  uso  de  uma  nova 

metodologia em sala de aula.

Bibliografia:

GENTIL, N.;MARCONDES, C.A. ET AL. Matemática para o 2º grau. São Paulo, 

Ática, 1997.

SIMMONS, George S.  Cálculo com Geometria Analítica.  São Paulo, Makron 

Books, 1994.

SWOKOWSKI,  E.  W.  Cálculo  com Geometria  Analítica.  São  Paulo,  Makron 

Books, 1995.

http://www.geogebra.org/cms/

http://pt.wikipedia.org/wiki/Geogebra

http://www.geogebra.org/cms/

