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Tópicos de interesse: Metodologias de Inclusão Digital

 Metodologias de ensino para a era digital

 Tecnologias de Inclusão Digital

                                     Desenvolvimento de software livre para educação

Descrição:  A oficina terá duração de 4 horas e será realizada para o 

estudo  e  aprendizagem  do  GeoGebra  que  é  um  software  gratuito  de 

matemática, possibilitando uma aprendizagem de forma dinâmica e feito para 

ser utilizado em sala de aula.  Terá o enfoque no estudo de funções do primeiro 

e segundo grau, podendo ser utilizado tanto no ensino fundamental quanto no 

ensino médio. 

No primeiro passo será feito um estudo sobre sua interface gráfica, 

suas ferramentas e comandos mais utilizados.

No  segundo  passo  será  feita  uma  introdução  de  como  trabalhar  o 

conceito de função polinomial do primeiro grau no GeoGebra.

No terceiro passo o mesmo procedimento será realiado,  porém para 

conceito de função polinomial do segundo grau.

Por fim num quarto passo serão realizados exercícios para uma melhor 

compreensão do software. 

Objetivo: Desenvolver o conteúdo da oficina que poderá ser aplicado 

no  ensino  médio  e  fundamental  como  um  instrumento  de  revisão  ou  de 

fixação,  pois  exige  certo  domínio  do  conteúdo  de  funções  polinomiais  de 

primeiro e segundo grau. Espera-se que o seu desenvolvimento contribua para 

formação acadêmica e/ou seja, útil na prática docente, atual ou futuramente.



Também objetiva mostrar aos presentes na oficina a importância do 

conhecimento  e  estudo  sobre  o  software  Geobebra,  o  qual  se  torna  uma 

ferramenta curiosa para os alunos, fazendo com que desperte o interesse dos 

mesmos para com o estudo de funções polinomiais da matemática, tornando 

assim mais atrativo e prazeroso o trabalho do professor. 

Infraestrutura  necessária  de  software  e  hardware  para  sua 

realização: Sala com pelo menos 10 computadores com Sistema Operacional 

Linux. 




