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RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo compreender a essencialidade da          

inserção de tecnologias como alternativa pedagógica no âmbito da Educação          

Matemática aplicando ferramentas on-line no estudo de Geometria. Foi desenvolvido          

um projeto com alunos do 7º ano no contraturno escolar, visando a utilização do              

software geogebra para incentivo a aprendizagem de Matemática. A pesquisa          

atingiu parcialmente o objetivo proposto, visto que não foi possível utilizar o software             

por problemas na internet. Porém, as atividades planejadas foram desenvolvidas de           

forma impressa, alcançando o objetivo de oferecer recursos para uma aprendizagem           

matemática mais dinâmica e significativa. Os alunos conseguiram desenvolver         

algumas atividades usando o geogebra em casa e assim, foi possível perceber o             

avanço na compreensão dos conceitos relacionados aos ângulos e medidas ao           

longo do projeto, mesmo que em um curto espaço de tempo.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem Significativa. Geogebra. Matemática.     

Geometria. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Observa-se que a sociedade está vivendo nos últimos anos uma explosão           
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tecnológica. Observa-se, ainda, que as tecnologias digitais têm influenciado e muito,           

a sociedade em todos os aspectos, inclusive na educação (MORAN, 2003). 

Nesta perspectiva, as chamadas tecnologias tradicionais (lousa, lápis,        
papel, régua etc.) não satisfazem totalmente as expectativas de         
aprendizagem matemática dos alunos e, se satisfazem, não estimulam os          
impulsos investigativos. Hoje existem outras abordagens e recursos que, em          
muitos casos, podem se mostrar mais válidos e pertinentes para tratar um            
mesmo assunto (PONTE, CANAVARRO, 1997).  
 
O uso de tecnologias é algo presente no cotidiano dos alunos e cabe à              
escola acompanhar tal desenvolvimento social, uma vez que não se pode           
parar no tempo e realizar práticas já ultrapassadas em sala de aula, que             
pouco mobilizam os alunos a aprender. Entende-se que cabe à escola           
defender o uso de ferramentas tecnológicas que possam proporcionar aos          
alunos uma maior atribuição de significados ao estudo da Matemática (PCN,           
BRASIL, 2001). 
 

A defesa quanto ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação           

(TICs) no ensino de Matemática está pautada na possibilidade destas possuírem           

recursos que permitem estabelecer um novo olhar sobre situações-problemas         

antigas, além de possibilitar resoluções que viabilizam novos questionamentos por          

meio de conjecturas matemáticas (SANTANA, 2002). 

Quanto à Matemática, Ponte e Canavarro (1997) mencionam a possibilidade          

de ampliar seu aspecto experimental com o uso de tecnologias, de modo a fomentar,              

entre os alunos, um impulso investigativo característico da atuação dos          

matemáticos. Para D’Ambrósio (1998),  

a tecnologia, entendida como a convergência do saber [ciência] e do saber            
[técnica], e a matemática, são intrínsecas à busca solidária de sobreviver e            
de transcender. A geração do conhecimento matemático não pode,         
portanto, ser dissociada da tecnologia disponível. 

 
Na perspectiva de contornar dificuldades, a inserção das tecnologias no          

ensino de Matemática pode trazer fundamentais contribuições para que a          

aprendizagem ocorra de maneira significativa, posição que é defendida, inclusive,          

em documentos oficiais que regem a educação, tais como as Diretrizes Curriculares            

Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013). 

Partindo deste contexto, a presente pesquisa dedicar-se-á ao estudo do                   

software Geogebra, analisando-o enquanto recurso capaz de auxiliar e estimular o                     
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aprendizado dos conceitos matemáticos com alunos do 7ª ano da E.E.B Raul                       

Pompéia do município de Campo Erê - SC. Tal software é dinâmico e possui uma                      

variedade de recursos para o ensino de Matemática. Será apontado, além do            

Geogebra, o uso de outras ferramentas tecnológicas em sala de aula com o objetivo              

específico de refletir sobre o papel das tecnologias no campo da Educação            

Matemática, se de fato contribuem para a formulação e apropriação de conceitos            

matemáticos. Para iniciar esta pesquisa sobre as tecnologias na Educação          

Matemática, este trabalho fará uma reflexão sobre o cenário atual do ensino e da              

aprendizagem dessa disciplina, para que então seja possível compreender a          

essencialidade da inserção de tecnologias como alternativa pedagógica no âmbito          

da Educação Matemática aplicando ferramentas on-line no estudo de Geometria.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Ao pensar sobre aulas de Matemática, é bem provável que muitos imaginem            

a mesma cena: um professor escrevendo no quadro - vários símbolos, regras,            

definições, exemplos de exercícios e, por fim, vários exercícios de fixação. Essas            

são características do ensino tradicional de matemática, o qual ainda persiste nos            

dias atuais (D’AMBRÓSIO,1998). 

Esse modelo de ensino pode conduzir a problemas na aprendizagem dos           

conceitos matemáticos. Alguns destes problemas são: 
Primeiro, alunos passam a acreditar que a aprendizagem de matemática se           
dá através de um acúmulo de fórmulas e algoritmos. Aliás, nossos alunos            
hoje acreditam que fazer matemática é seguir e aplicar regras. Regras           
essas que foram transmitidas pelo professor. Segundo, os alunos acham          
que a matemática é um corpo de conceitos verdadeiros e estáticos, do qual             
não se dúvida ou questiona, nem mesmo nos preocupamos em          
compreender porque funciona (D’AMBRÓSIO 1998, p.15). 

 

A apresentação de conceitos matemáticos por diferentes perspectivas e         

representações é essencial, por exemplo, no ensino de Geometria, pois, muitos           

estudantes manifestam dificuldades com relação aos processos de raciocínio         

dedutivo, métodos e generalizações. Assim, as representações diversas de um          

mesmo objeto geométrico, possibilitadas pelos computadores, contribuem para a         
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formação da imagem mental e compreensão de propriedades abstratas que, muitas           

vezes, não ficam muito claras nos desenhos em papel representando tal objeto            

(PONTE; CANAVARRO,1997). 

Ao inserir tecnologias nas aulas, o professor precisa ter em mente que o             

objetivo dessa inserção precisa ser o de facilitar ao aluno o envolvimento com uma              

situação desafiadora, que o motive a colocar em prática sua percepção e construção             

de novas estratégias para buscar soluções, conduzindo-o, dessa forma, a uma           

aprendizagem significativa (MORAN, 2003). 

Em concordância com o que foi exposto, Moran (2005, p. 131) ressalta que: 
 

Numa sociedade que privilegia cada vez mais o conhecimento, a escola           
pode ser um espaço de inovação, de experimentação saudável de novos           
caminhos. Com a fantástica evolução tecnológica podemos aprender de         
muitas formas, em lugares diferentes, de formas diferentes. Na educação          
formal, porém, sempre colocamos dificuldades para a inércia ou vamos          
mudando mais os equipamentos do que os procedimentos. Colocamos         
tecnologias na universidade e nas escolas, mas em geral, para continuar           
fazendo o de sempre - o professor falando e o aluno ouvindo - com um               
verniz de modernidade. As tecnologias são utilizadas mais para ilustrar o           
conteúdo do professor que para criar novos desafios didáticos. 

 

Corroborando com a ideia do autor, o que realmente importa para que a             

aprendizagem por meio de recursos tecnológicos seja de fato significativa não é            

somente o potencial ou as funcionalidades do recurso utilizado, mas sim, como o             

professor utiliza esse recurso e como ele é explorado para potencializar a            

aprendizagem. 

Outra atribuição das tecnologias, que está relacionada ao processo de          

aprendizagem dos estudantes, corresponde à comunicação rápida possibilitada pela         

internet. Por intermédio dos meios de comunicação on-line é possível que os            

estudantes interajam e comuniquem suas ideias, suas opiniões e compreensões,          

trabalhando de modo colaborativo (BRASIL, 2013). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, é essencial que os           

professores reconheçam que seus alunos já nasceram na era digital e que, eles             

aprendem de maneira diferente da tradicional, maneira pela qual esses professores           

aprenderam. É preferível que esses alunos realizem diversas tarefas ao mesmo           

tempo e é preciso que o professor envolva em suas aulas, de maneira indissociável,              
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o aprender, o ensinar, o pesquisar, o investigar e o avaliar. 

Além disso, com relação às tecnologias no processo de ensino, nas Diretrizes            

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 25) há o             

destaque de que: 
As tecnologias da informação e comunicação constituem uma parte de um           
contínuo desenvolvimento de tecnologias, a começar pelo giz e os livros,           
todos podendo apoiar e enriquecer as aprendizagens. Como qualquer         
ferramenta, devem ser usadas e adaptadas para servir a fins educacionais e            
como tecnologia assistiva; desenvolvidas de forma a possibilitar que a          
interatividade virtual se desenvolva de modo mais intenso, inclusive na          
produção de linguagens. Assim, a infraestrutura tecnológica, como apoio         
pedagógico às atividades escolares, deve também garantir acesso dos         
estudantes à biblioteca, ao rádio, à televisão, à internet, aberta às           
possibilidades da convergência digital. 

 

Assim, a educação contemporânea, diante de constantes mudanças        

tecnológicas, exige professores que quebrem paradigmas do ensino tradicional,         

construindo uma nova concepção de ensino relacionada a essas inovações. Além           

disso, os professores dessa nova era da educação precisam se integrar dentro de             

uma visão inovadora, bem como serem capazes de elaborar estratégias,          

reconhecerem os potenciais dos recursos e das ferramentas tecnológicas         

disponíveis e, sobretudo, levar em consideração a realidade em que a escola está             

inserida (PERRENOUD, 2000). 

Observou-se que atualmente os recursos tecnológicos estão presentes quase         

que a todo o momento, não só socialmente, mas na escola é evidente a facilidade               

com que os alunos se apropriam de softwares e outros recursos tecnológicos. Em             

conformidade com o que é citado por Borba e Penteado (2005), o uso de              

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na educação matemática é um           

novo desafio a ser enfrentado na busca da qualidade de ensino.  

Porém o que evidencia-se na grande maioria das escolas é um ensino pouco             

motivador em relação à matemática, principalmente em relação à geometria.          

Quadro-negro, lápis e papel são recursos fundamentais e essenciais para o ensino,            

porém, enfatiza-se a necessidade do uso de tecnologias para promover uma maior            

interação entre aluno e o conteúdo. No caso desta pesquisa enfatiza-se o uso do              

Geogebra no ensino de geometria, visando promover um ensino dinâmico e voltado            

para a exploração dos conteúdos geométricos. 
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Segundo Ponte, Brocardo e Oliveira (2006, p.71): 
 

As investigações geométricas contribuem para perceber aspectos       
essenciais da atividade matemática, tais como a formulação e teste de           
conjecturas e a procura e demonstração de generalizações. A exploração          
de diferentes tipos de investigação geométrica pode também contribuir para          
concretizar a relação entre situações da realidade e situações matemáticas,          
desenvolver capacidades, tais como a visualização espacial e o uso de           
diferentes formas de representação, evidenciar conexões matemáticas e        
ilustrar aspectos interessantes da história e da evolução da Matemática.  
 

Deste modo, o “software Geogebra poderá contribuir de forma significativa no           

estudo da geometria, pois apresenta ferramentas dinâmicas para as construções          

planas e compreensão de conceitos e propriedades geométricas” (BRANDT;         

MONTORFANO, 2007). 

Segundo Melo (2009), o Geogebra foi criado por Markus Hohenwarter, é um            

software gratuito de matemática dinâmica, que reúne recursos de geometría, álgebra           

e cálculo que, se explorados adequadamente, auxiliam no entendimento de          

inúmeras propriedades que se fazem presentes no estudo dessas áreas da           

matemática.  

Com base no que é apresentado por Bittencourt (2012), o Geogebra           

apresenta na sua área de trabalho uma janela algébrica que corresponde a um             

objeto de Geometria, e vice-versa. Nele existe uma janela gráfica, na qual podem             

ser operadas as ferramentas de Geometria, com auxílio do mouse, que servem para             

fazer construções geométricas na janela de gráficos. Por outro lado, na janela            

algébrica podem ser dados comandos, que inserem funções no campo de entrada,            

usando o teclado. 

Ainda é destacado por Bittencourt (2012) que, de forma dinâmica, o software            

permite que ocultemos partes, janelas, dependendo do foco de trabalho no qual            

pretende-se utilizar o software. 

Segundo Melo (2009), a abordagem com a qual se trabalha com o software             

pode ser classificada como instrucionista ou construcionista. Será caracterizada         

como instrucionista quando o professor o utiliza como ferramenta de apoio na            

construção do conhecimento, e construcionista quando o aluno pode manipular o           

software, internalizando alguns conhecimentos e produzindo novas ideias. 

O software de geometria dinâmica Geogebra está inserido na categoria de            
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software freeware (disponível gratuitamente para o uso por tempo indeterminado).          

Assim, suas versões são disponibilizadas na Internet sem custo algum, nem na            

aquisição da licença, tampouco durante o período de utilização deste recurso           

educacional ( OLIVEIRA; COSTA; MOREIRA, 2001). 

Os conhecimentos básicos de informática são suficientes para professor e          

educando utilizarem o Geogebra nas aulas de Matemática. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, buscando entender sobre a         

aprendizagem matemática e o uso das tecnologias. Através de uma investigação           

exploratória e de um estudo explicativo, foram experimentadas tecnologias que          

cooperam com uma aprendizagem matemática desafiadora. Neste trabalho        

apresenta-se, mais especificamente, a utilização do software geogebra na         

aprendizagem matemática de alunos do sétimo ano da E.E.B. Raul Pompéia de            

Campo Erê-SC. 

Foram selecionados, via indicação da professora de matemática, sete alunos          

do 7º ano matutino para participarem de um projeto ”Despertando o interesse em             

aprender Matemática com Tecnologia” ao longo de quinze dias. Esse projeto teve a             

finalidade de utilizar as TICs como aliadas ao estudo e incentivo à aprendizagem de              

Matemática. Os alunos selecionados foram orientados a comparecerem na escola          

no contraturno escolar, as terças e quintas-feiras das 14h às 16h horas para             

realizarem atividades referentes ao conteúdo de geometria, experimentado alguns         

recursos educativos do software Geogebra.  

Inicialmente, o projeto visava atender a turma toda do sétimo ano. Porém,            

como se trata de uma escola estadual, para a realização dessa atividade com a              

turma toda seria necessária a autorização da Secretaria de Educação do Estado            

(SED) e, geralmente, o processo de autorização exige um longo tempo de espera.             

Como não havia muito tempo disponível para esta pesquisa, a direção da escola             

autorizou realizar o projeto no contraturno escolar com alguns alunos, para não            

comprometer o andamento do conteúdo da disciplina no horário regular das aulas.  
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No primeiro dia, com o propósito de trabalhar em duplas, foi proposto aos             

alunos que respondessem um questionário on-line que visava descobrir quais as           

características de aprendizagem deles. Foi utilizado o questionário Vark-learn , que          3

procura identificar como o respondente prefere aprender ou ensinar. O nome VARK            

é decorrente do acrônimo de Visual, Aural, Read/Write e Kinesthetic (visual, auditivo,            

leitor/escritor e cinestésico). Esse modelo foi proposto pela primeira vez em 1992,            

pelos pesquisadores neozelandeses Neil D. Fleming e Colleen Mills, quando          

investigavam processos de ensino e aprendizado. 

Com o resultado desse questionário, os alunos foram separados em duas           

duplas e um trio para o desenvolvimento do projeto. O objetivo da aplicação deste              

questionário foi juntar os alunos em duplas para que, desta forma, fosse possível             

auxiliá-los de maneira mais eficiente.  

Antes de iniciar as atividades propostas para o projeto, foi realizada uma            

retomada/revisão do conteúdo de ângulos, explicando como utilizar a ferramenta          

Geogebra. Para isso foi utilizado o data show e mostrando aos alunos como utilizar              

cada recursos do Geogebra.  

Após esta etapa inicial, os alunos realizaram cinco atividades sobre o           

conteúdo de ângulos, envolvendo medição e construção. Para realizar as atividades           

no Geogebra foi proposto que os alunos fizessem uso da ferramenta virtual,            

disponível no endereço eletrônico: www.geogebra.org, pois os computadores da         

escola não permitiam o download do programa. 

Ao final do projeto, como atividade avaliativa, os alunos realizaram uma           

tempestade de ideias utilizando o recurso digital MENTIMETER, elencando quais          

conceitos matemáticos foram adquiridos no decorrer das aulas. O processo          

avaliativo dos conhecimentos matemáticos foi feito durante todas as atividades,          

mediante o desempenho do aluno nas mesmas, sua dedicação e disciplina. 

Ao final do projeto foi realizada também uma reflexão buscando avaliar se foi             

possível atender aos objetivos da pesquisa, bem como entender sobre a           

importância da utilização de TICs no ensino-aprendizagem de Matemática, como          

alternativa para construção de uma aprendizagem significativa. 

3 Disponível em: https://vark-learn.com/questionario/ 

 

http://www.geogebra.org/
https://vark-learn.com/questionario/
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O projeto, inicialmente previsto para uma turma de 20 alunos, foi realizado no             

contraturno escolar com sete alunos do sétimo ano da E.E.B Raul Pompéia do             

município de Campo Erê. Estava previsto usar o laboratório de informática da            

escola, porém, no dia em que as atividades seriam realizadas, o laboratório foi             

interditado pela SED e entrou em manutenção. A escola então disponibilizou uma            

sala de estudos com 4 computadores para o projeto. Porém desses 4 computadores,             

apenas dois funcionaram, exigindo a reorganização dos alunos em duas duplas e            

um trio, sendo que dois grupos tiveram que usar o mesmo computador. 

No primeiro dia do projeto, com auxílio do data show, foram mostradas todas             

as ferramentas disponíveis no geogebra. Foi um momento agradável, pois os           

alunos estavam ansiosos para manusear as ferramentas.  

Foi realizada uma retomada do conceito de ângulo. Neste momento foi           

possível identificar que os alunos ainda não tinham conhecimento sobre esse           

conteúdo e sua real importância. 

Foi necessária então a revisão do conceito de ângulo antes de iniciar a             

primeira atividade do projeto. 

A primeira atividade pedia para que os alunos medissem os ângulos internos            

de cada pipa. Para isso, foi projetado no quadro como que os alunos poderiam              

acessar o geogebra on-line e como deveriam proceder para medir cada pipa. Nesse             

momento surgiu o segundo contratempo do projeto: a internet não funcionou e,            

quando funcionou, ficava instável, o que impossibilitou desenvolver as atividades          

on-line da maneira como foram planejadas. Para que fosse possível dar sequência            

ao projeto, fez-se a opção pela impressão das atividades e os alunos fizeram a              

medição das pipas com auxílio de régua e transferidor. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica          

(BRASIL, 2013) e o que é destacado também por Moran nas suas obras de 2003 e                

2005, é imprescindível a relevância que o uso das TICs trazem para o ensino              

aprendizagem nas escolas, contudo , as dificuldades enfrentadas pelos professores          
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em utilizá-las em suas aulas são inúmeras, muitos são os esforços a serem             

empreendidos a fim de tornar os laboratórios (quando existem) em espaços ativos e             

produtivos pedagogicamente, uma vez que os computadores disponibilizados para         

este projeto, apresentaram constantes problemas de conexão e os alunos          

mostravam-se impacientes para lidar com a lentidão das máquinas e a           

desatualização dos navegadores utilizados. 

Diante do exposto, cabe ao professor e a escola, ultrapassar estas barreiras,            

incluindo no seu planejamento pedagógico, alternativas para romper tais dificuldades          

a fim de oferecer para todos os seus alunos, conhecimentos e ainda oportunizar o              

acesso ao mundo digital. 

No segundo encontro novamente houve o problema com a queda da internet,            

pois como o laboratório de informática estava em manutenção, a internet oscilou            

bastante, impedindo de realizar on-line as atividades. Assim, as atividades foram           

impressas e desenvolvidas com auxílio de régua e transferidor.  

As atividades propostas neste segundo momento foram atividades nas quais          

os alunos precisaram medir o ângulo do topo do telhado da casinha, desenhando ao              

lado o modelo matemático correspondente, criando um ângulo com a mesma           

medida (Figura 2).  

Figura 2 - Segunda Atividade 

 
Fonte:(MACEDO, s.d.) 
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Ainda neste encontro foi desenvolvida uma terceira atividade, utilizando o          

transferidor e régua, na qual o aluno deveria medir a ângulo de menor abertura em               

cada um dos pares de semirretas. 

 

Figura 3 - 3ª atividade

 

 
Fonte: (MACEDO, s.d.) . 

 

No final deste encontro, a professora entregou no pendrive de cada aluno um             

tutorial de como usar o geogebra e também os arquivos com todas as atividades              

realizadas anteriormente mais duas outras atividades, pedindo que eles realizassem          

em suas casas a fim de debater no próximo encontro a experiência em utilizar as               

ferramentas on-line para aprendizado.  

As atividades descritas a seguir (Figura 4 e 5) foram desenvolvidas em casa             

pelos alunos utilizando o software geogebra: 

 

Figura 4 - 4ª atividade:Qual a medida de cada ângulo entre os ponteiros do 

relógios? 
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Fonte: (MACEDO, s.d.) 
 

Figura 5 - 5ª atividade: Construa um ângulo usando RS como um dos lados e 

vértice em S que tenha como medida a soma dos ângulos apresentados. 

 
Fonte:  (MACEDO, s.d.) 

 

No último encontro, foi feito um debate visando avaliar quais conceitos os            

alunos aprenderam, e também para obter o feedback dos alunos sobre as aulas do              

projeto com auxílio do software geogebra. Depois disso a professora usou o            

software Mentimeter para que os alunos escrevessem sobre a experiência vivida.  

A tempestade de ideias criada com o Mentimeter pode ser vista na Figura 6              

abaixo.  

Figura 6 - Tempestade de ideias, avaliação do projeto 
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Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Após realizar os três primeiros encontros, optou-se por não continuar com o            

projeto, visto que a escola não forneceu os recursos necessários para o bom             

andamento do mesmo.  

Porém, passado alguns dias do encerramento das atividades do projeto, a           

escola procurou novamente a pesquisadora para que continuasse as atividades com           

os alunos, mesmo sem acesso à rede de internet e computadores. A proposta da              

escola foi para que a pesquisadora levasse atividades para trabalhar os conteúdos            

que os alunos apresentavam maior dificuldade em assimilar. A pesquisadora          

considerou relevante o interesse da escola para continuar com o projeto, porém            

devido a questões pessoais não foi possível dar sequência neste momento. 

Acredita-se que as construções e indagações construídas pelos alunos         

durante o projeto foram significativas e, por este motivo, mesmo sem condições de             

um bom acesso a internet, a escola demonstrou interesse em continuar o projeto. A              

proposta da escola foi para que a pesquisadora mostrasse as ferramentas aos            

alunos e eles experimentassem em casa, a fim de aprofundar conteúdos trabalhados            

em sala de aula.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluiu-se que com a utilização do software matemático Geogebra é          

 



14 
possível promover um ensino e aprendizagem mais significativa, pois na medida em            

que o professor faz uso de tal recurso para o ensino, possibilita apresentar aos              

alunos demonstrações que, com o uso do quadro e do giz, seria mais difícil. O uso                

do software permite aos alunos realizarem construções, manipulação, visualização         

de diversas formas e ângulos, conjecturas a partir da experimentação e observação            

facilitando desta forma a compreensão dos conceitos geométricos em relação aos           

elementos da aprendizagem envolvidos. 

O uso da tecnologia, por meio do computador e seus softwares, pode mudar             

a maneira do professor ministrar a aula, com contribuições significativas para o            

processo de ensino e de aprendizagem para o aluno. Para que isso aconteça de              

fato, é necessário que haja uma integração entre professores, softwares, alunos e            

laboratório de informática para otimização do uso da tecnologia nas aulas de            

matemática. 

Quanto ao uso dos softwares, especialmente do Geogebra, objeto desta          

pesquisa, é incontestável sua importância nas aulas de matemática, porém, deve           

haver uma escolha correta do software, bem como o preparo dos professores e dos              

alunos quanto ao uso dos mesmos. 

A pesquisa atingiu parcialmente o objetivo proposto, visto que não foi           

possível utilizar o software geogebra na escola conforme planejado. Porém, as           

atividades foram desenvolvidas de forma impressa, alcançando o objetivo de          

oferecer recursos para uma aprendizagem matemática mais dinâmica e significativa.          

Os alunos conseguiram desenvolver algumas atividades usando o geogebra em          

casa e assim, foi possível perceber o avanço na compreensão dos conceitos            

relacionados aos ângulos e medidas ao longo do projeto, mesmo que em um curto              

espaço de tempo.  

O interesse da escola em continuar o projeto, mesmo que com as atividades             

impressas, demonstra a importância de realizar atividades diversificadas no ensino          

de matemática. Quando não há a possibilidade de utilizar a tecnologia, pode-se            

adaptar atividades dinâmicas e desafiadoras com os recursos disponíveis no          

contexto escolar.  

Tornar a escola cada vez mais atrativa é um bom caminho para manter as              
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crianças e adolescentes interessados nas aulas, adquirindo conhecimento e         

construindo seu futuro. Cabe à escola e principalmente ao professor, desenvolver           

ações pedagógicas que possibilitem experiências de aprendizagem mais        

motivadoras. 
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