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Resumo:
Muitos'autores'advogam'a'u8lização'de'tecnologias'de'informação'e'comunicação,'em'contexto'da'sala'de'
aula,'de'modo'a 'proporcionar'ambientes'de'ensino/aprendizagem'mo8vadores.'Aproveitando'as'sugestões'
do'Ministério'da'Educação,'deve'implementarFse'programas'gráﬁcos'de'funções 'e'geometria'dinâmica,'cuja'
ﬁnalidade'permi8rá'contornar'diﬁculdades'dos'alunos'e'auxiliará 'em'aprendizagens'mais'signiﬁca8vas.'Esta'
sessão'des8naFse,'essencialmente,'a'uma'abordagem'a'tarefas'do'PMEB,'onde'se'apresentará 'o'soKware'
GeoGebra'e'as 'vantagens' da' sua' u8lização' na'sala' de'aula,' como' ferramenta' de'ligação' entre' Álgebra,'
Geometria'e'OTD.
Algumas'das'versões'do'GeoGebra,'disponíveis'em:
Versão' estável' e' lançada' no' site' em:' hTp://www.geogebra.org/cms/pt_BR/download.' A' data' de' edição' deste'
documento'a'versão'conﬁrmada'foi'a''4.9.95.0FJOGL1'de'19'Janeiro'de'2013,'usando'a'versão'de'Java'1.7.0_11'.
Versão' com( 3D,( em( desenvolvimento,( hTp://www.geogebra.org/webstart/5.0/geogebraF50.jnlp.' Para' o' seu'
funcionamento'é'necessário' que'o'computador' esteja'ligado'a'internet'uma'vez'que'se'trata'de' uma'versão'beta'em'
actualização.
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Ferramentas do Geogebra 4.0
Mover

Novo
Ponto

Rotação intersecção
em torno
de dois
de um ponto objectos

Gravar
para a
Folha de
Cálculo

Recta
definida
por dois
pontos

Segmento
definido
por dois
pontos

Ponto
Médio
ou Centro
Segmento
definido por
um ponto
e o seu
comprimento

Circunferência
Recta
Elipse Ângulo definido Reflexão
Polígono
por três pontos numa recta
perpendicular definido dado o centro
e um ponto
através
dos seus
Hipérbole
vértices
Reflexão
Recta
Circunferência
Ângulo com
num
ponto
paralela
dado o centro
uma dada
e o raio
amplitude
Parábola
Polígono
Regular
Inversão
definido
Mediatriz
num
por dois
Compasso
Distância
circunferência
vértices
Cónica
e o nº de
definida
por
lados
5 pontos
Circunferência
Bissectriz
Área
Rotação
definida
três pontos
Recta
Tangente

Declive

Translação

Semi-círculo

Vector
definido por
dois pontos

Recta
Polar

Recta
de
Regressão

Lugar
Vector
geométrico
definido por
um ponto
e paralelo
a outro

Homotetia

Exibir
Esconder

Ampliar

Reduzir
Texto

Imagem

Relação
entre
objectos

Exibir/Esconder
Objectos

Exibir/Esconder
rótulos

Copiar
estilo visual

Arco de
circunferência
Apagar
objectos
Sector circular
(Centro e dois
pontos)

Sector circular
(três pontos)

Profmat2011 > 5|7 setembro < Instituto Geogebra de Portugal

&&&
www.geogebra.org.pt&&&&&&&& &MinhoMat&2013

Deslocar
eixos

Guia de acesso rápido

Semi-recta
definida por
dois pontos

Selector

Página''2 '''de'13
Julieta'Flores,''José'Santos'dos'Santos
2'Fevereiro'2013

GeoGebra Prim
O' GeoGebra' Prim' pode' ser' instalada' a' par8r' do' link:' hTp://www.geogebra.org/webstart/4.2/
GeoGebraPrim.jnlp'.'RegistaFse'que'a'úl8ma'versão'disponível'data'de'22'de'Setembro'de'2012.
ApresentaFse'por'defeito'apenas'com'a'zona'gráﬁca,'a'barra'de'ferramentas,'com'apenas'uma'ferramenta'
sem'menus'em'cascata,'e'a'barra'de'opções'de'visualização'da'zona'gráﬁca.

As'outras'opções'do'GeoGebra'da'versão'4.0,'ou'5.0,'podem'ainda 'ser'visualizadas'u8lizando'o'menu'exibir,'
por'exemplo'exibir'a'zona'gráﬁca'e'a'barra'de'comandos,'como'se'vê'na'imagem'abaixo.

Em'realidade'podemos'colocar'qualquer'versão'do'GeoGebra'com'o'aspecto'do'GeoGebraPrim,'para'isso'é'
necessário'usar'o'menu'exibir,'de'modo'a 'escolher'a'visualização'que'pretendemos,'e'o'menu'ferramentas,'
para'personalizar'as'opções'apresentadas'na'barra'de'ferramentas.
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Tarefa 1 - Desenhar “Margaridas”

'
Com' esta' tarefa' pretendeFse' desenhar' padrões' ﬁnitos' do' plano' que' são' invariantes' por' rotações' e'
reﬂexões,'estudando'os'seus'grupos'de'simetrias.
'
As'ﬁguras'que'se'pretendem'desenhar'são'as'da'imagem'abaixo'ou'outras'semelhantes.

Figura com simetria de reflexão, se
Figura com simetria de reflexão e Figura com simetria de rotação de
esquecer mos os pontos teria
de rotação de ordem 3. (D3)
ordem 3. (C3)
também simetria de meia volta.

Em'relação'ao'GeoGebra'pretendeFse'que'no'ﬁnal'da 'tarefa'o'formando'aprenda'a'personalizar'as'opções'
da'barra'de'ferramentas'em'função'da'tarefa'e'do'percurso'que'se'pretende'que'o'estudante'desenvolva 'de'
modo'a'promover'as'aprendizagens'que'lhes'são'propostas.
Para'ser'apresentada'a'tarefa'aos'alunos,'o'professor'terá 'de'começar'por'pedir'que'abram'um'ﬁcheiro'com'
a'barra'de' ferramentas'alterada,' contendo' as'ferramentas:' Mover;' Circunferência' dados' o' Centro' e' um'
Ponto,'Intersectar'dois'Objectos;'Arco'Circular'dado'o'Centro'e'dois'Pontos;'Arco'Circular'dado'o'Centro'e'
dois'Pontos.

De'modo'a'alterar'as'opções'de'barra'de'ferramentas'deveFse'escolher'o'menu'Ferramentas,'e'o'submenu'
Personalizar.a.Barra.de.Ferramentas,'removendo'as'desnecessárias'e'inserindo'outras.
Experimente' fazer' os' desenhos' acima' ou' outros' e' discuta' os' tópicos'do' programa 'de' matemá8ca'que'
poderia'explorar'com'esta'tarefa'com'o'seu'par'de'formação.'Podem'ser'manipulados'por'exemplo'vários'
esquadros'idên8cos'para'se'desenvolver' este'tópico'no'1º'e' 2º' ciclo'do' ensino'básico.' (Dos'Santos,'Viera;'
2006)
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Tarefa 2 - Intersectar quadrados e triângulos

Esta'tarefa'pretende'que'os'alunos'conduzam'uma'exploração'que'lhes'permita'observar'diferentes'8pos'
de'polígonos'ob8dos'a'par8r'da'intersecção'de'um'quadrado'com'um'triângulo'equilátero.'
PretendeFse'com' a 'tarefa' concre8zar' no' tema'da' Geometria'e'Medida' o' propósito' principal' de'ensino,'
objec8vos'gerais,'tópicos'e'objec8vos'especíﬁcos'abaixo'indicados:'
Tema
Geometria e Medida
Propósito principal de ensino:
“Desenvolver nos alunos o sentido espacial, com ênfase na visualização e na
compreensão de propriedades de figuras geométricas no plano” ( PMEB, p. 20)
Objectivos gerais de aprendizagem:
“desenvolver a visualização e ser capazes de representar, descrever e construir figuras no
plano e no espaço e de identificar propriedades que as caracterizam; ser capazes de
identificar e interpretar relações espaciais;” ( PMEB, p. 20)
Tópicos:
Figuras no plano e sólidos geométricos: Propriedades e classificação.
objectivos específicos
Comparar, transformar e descrever objectos, fazendo classificações e justificando os
critérios utilizados. ( PMEB, p. 22)

Para'conduzir'a'exploração'propomos'usar'o'GeoGebra'Prim'com'a'barra'de'comandos.
Proposta&de&guião&para&a&construção&e&de&questões&para&os&alunos
1. Com a ferramenta
polígono regular desenhe um
quadrado e um triângulo equilátero.
2. Altere a cor dos polígonos, usando a barra de opções de
visualização da zona gráfica, escolha azul para o quadrado e
vermelho para o triângulo.
3. Seleccione cada um dos polígonos e clicando no botão direito
renomear os polígonos como Quadrado e Triângulo.
4. No menu exibir escolha o submenu Barra de Comandos e
seleccione Mostrar
5. Na barra de comandos escreva:
Polígono=IntersetarRegiões[Quadrado,Triângulo]
para obter o polígono intersecção.
6. Movimente o quadrado ou o triângulo de modo a obter
respostas para as seguintes questões:
a. O polígono da intersecção pode ser um pentágono?
b. Qual o número de lados dos polígonos da intersecção?
c. Em que condições o polígono intersecção é o quadrado
azul? E o triângulo vermelho?

De'modo'a'ver'um'exemplo'de'uma'tarefa'semelhante'consulte:
hEp://viajarnamatema6ca.ese.ipp.pt/moodle/ﬁle.php/1/vnm_v1/rp_app/resolLprobl.html
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Algebra/funções
Tarefa 3 – Conexões
Objectivo: Modelar situações que envolvem a área e o perímetro de polígonos regulares.
Representação gráfica de funções lineares e quadráticas definidas em IR+. Usar janela de
Geometria e Janela do Gráfico no GeoGebra versões 4.0 e superiores.

1. Dirija-se ao menu Exibir e coloque o visto em:
a. Gráfico2; (visível 1º quadrante)
b. Folha de cálculo.
c. Na primeira janela gráfica retire o visto nos eixos coordenados

2. Depois de proceder como se descreve nas alíneas anteriores, deverá observar a janela
abaixo

3. Para construir o quadrado poderá proceder de diferentes modos:
-Tendo em conta as propriedades do quadrado (lados iguais e ângulos rectos)
- Através do recurso a rotações
- Recorrendo à ferramenta polígono regular com 4 lados

Iremos descrever o último dos referidos.
4. Definir um selector (entre 0 e 10) e um ponto (A)
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5. Definir na janela de entrada o ponto B como sendo a adição de A com o vetor (a,0)

6. Definir polígono regular de vértices A e B e com quatro lados (opções a fazer clicando
nos pontos e respectivamente por esta ordem) e renomeá-lo para quadrado.

7. Calcular ao perímetro do quadrado e renomear este dado para P

8. Criar ponto, de abcissa a e ordenada igual ao perímetro do quadrado, E=(a,P) e
coloca-lo unicamente visível na janela 2 (clicar em avançado). Altere as
propriedades deste ponto: no tabulador Básico activando a opção traço; no
tabulador Cor, colorindo em azul.
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9. Clicando com o botão direito do rato escolher Enviar traço para folha de calculo.

10. Faça mover o selector e analise a influencia no traço do ponto E e os valores da folha
de cálculo
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11. Faça na janela de entrada y=4x e verifique que corresponde à nuvem de pontos
gerada pelo ponto E.

12. Experimente repetir o roteiro para estudar a área do quadrado e novamente para um
triângulo equilátero.
13. Para comparar vários gráficos de funções lineares experimente criar antes um selector
(n) que varie de 3 a 10 com incremento 1 unidade e depois definir polígono regular
com n lados.
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Estatística
Tarefa 4 - Uso da folha de cálculo e suas ferramentas
Objectivo:
- Utilizar a folha de cálculo e algumas das ferramentas disponiveis na folha de cálculo.
- Obter diferentes medidas estátisticas a partir das ferramentas.
- Construir diferentes representações gráficas.
- Explorar modelos de análise estatística bivariada e multivariada.

1. Considere os dados, da figura 1, correspondentes à avaliação das disciplinas de
matemática e de Português, de uma turma de dezanove alunos.

Figura 1

2. Aceda à folha de cálculo. Para esse efeito accione ao mesmo tempo as teclas: Alt
+Shift+S, ou use o menu exibir. Esconda as outras janelas visualizando apenas a folha de
cálculo (fig. 2).

Figura 2

3. Para inserir os dados brutos na coluna A, relativos ao número dos alunos, insira 1 e 2 nas
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celulas A1 e A2, seleccione com o rato o bloco de células A1 e A2, proceda como no
Excel, arrastando na vertical no sentido descendente de modo a gerar a sequência de 1
a 19.
4. Para tornarmos os dados aleatórios insira em B2 o comando AleatórioInteiroEntre[1, 5].
Seleccione e arraste como no passo anterior de modo a obter o preenchimento das
colunas B e C.
5. Use a barra de formatação, situada no topo das células, apresentada na figura 3, para
formatar a tabela como se vê na figura 2.

Figura 3

6. De seguida use as ferramentas do quadro 1:
Ferramenta

Medida

Comando

Soma

Soma[ <Bloco de Células> ]

Média aritmética simples

Média[ <Bloco de Células> ]

Máximo

Máximo[ <Bloco de Células> ]

Mínimo

Mínimo[ <Bloco de Células> ]

Quadro 1 - Ferramentas relacionadas com medidas estatísticas

de modo a obter as diferentes estatísticas do conjunto de dados, a partir das ferramentas
disponíveis, como se sugere na figura 4.

Figura 4
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7. Complete a tabela de modo a figurar a moda, a mediana e o desvio padrão das
classificações às disciplinas de Português e Matemática. Para este efeito necessita usar
os comandos:
Moda[<Bloco de Células>]
Média[<Bloco de Células>]
DesvioPadrão[<Bloco de Células>]
8. Estenda a tabela de modo a obter, a média das duas disciplinas, para os alunos da
turma.
9. Use a ferramenta Estatística Univariada
e explore as três variáveis estatísticas. Por
exemplo na figura 5 observa-se um Diagrama de Caule e Folhas. Explore os diferentes
gráficos e varias formas de visualizar a informação estatística usando o botão Opções.

Figura 5

10. Análise a correlação entre as classificações, usando a ferramenta de Análise

de

Regressão Bivariada
. Seleccione em simultâneo os dados relativos as
classificações de matemática e Português. Detenha-se a explorar o botão dos diferentes
modelos de regressão e o botão opções.
11. Seleccione em simultâneo os dados relativos as classificações de matemática e
Português. Explore, de seguida, a ferramenta de Análise Multivariada

.

12. Seleccione a ferramenta Calculadora de Probabilidades
e obtenha a
Probabilidade dos alunos terem classificação superior ou igual a 3 pelo modelo
normal. Compare o valor teórico com o valor real.

&&&
www.geogebra.org.pt&&&&&&&& &MinhoMat&2013

Página''12'''de'13
Julieta'Flores,''José'Santos'dos'Santos
2'Fevereiro'2013

Referencias

Azevedo, A. Dos Santos, J. Correia, P. (2011) O GeoGebra no desenvolvimento dos temas da Álgebra e da
Geometria no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, tarefas para a sala de aula e
conhecimento do software necessário à ação do professor. Curso n.3, ProfMat 2011. Lisboa. Acedido a
23-01-2013 em: http://www.geogebra.org.pt/images/arquivos/profmat_2011/
c3_profmat_2011_igp_v_def_igp.pdf .
Azevedo, A. Dos Santos, J. Correia, P. (2011) O GeoGebra no desenvolvimento dos temas e competências
matemáticas no 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico, tarefas para a sala de aula e conhecimento do software
imprescindível à ação do professor. Curso n.4 , ProfMat 2011. Lisboa. Acedido a 23-01-2013 em: http://
www.geogebra.org.pt/images/arquivos/profmat_2011/c4_profmat_2011_igp_v_def_igp.pdf
Bartrolí, J. Bojuda, P. Gomà A. (2010) D55 - Matemàtiques amb GeoGebra. Departament d'Ensenyament,
Generalitat de Catalunha.
Cabo, M. Dos Santos, J. Fernandes, N. A. Trocado, A. (2012) GeoGebra para a Sala de Aula. Curso 11, ProfMat
2012. Coimbra
Cruz, E. Dos Santos, J. Santos, I. (2010) Vamos Aprender - Matemática 1º ano. Book.it , Matosinhos.
Cruz, E. Dos Santos, J. Santos, I. (2010) Vamos Aprender - Matemática 2º ano. Book.it , Matosinhos.
Dos Santos, J. (2012e) Cual la silla que mas se ajusta? - Estadística y modelos en GeoGebra 3D. Día
GeoGebra – Universidad de Valladolid. Campus de Segovia. Acedido a 23-01-2013 em: http://
geometriadinamica.es/gg_day/comunicaciones/santos.pdf .
Dos Santos, J. (2012d) Funciones de crecimiento - una experiencia de aplicación de la metodología de
aprendizaje basado en resolución de problemas con GeoGebra. XIV CONGRESO DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS. Sociedad Andaluza de Educación Matemática THALES. 4 a 6 de
Julho, Málaga
Dos Santos, J. (2012c) Introducción a GeoGebra 3D - Taller . XIV CONGRESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE
LAS MATEMÁTICAS. Sociedad Andaluza de Educación Matemática THALES. 4 a 6 de Julho, Málaga
Dos Santos, J. (2012b) GeoGebra 3D - Taller . ENCUENTRO EN ANDALUZIA - GeoGebra en el aula. SUniversidad
de Córdoba, Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales e Instituto GeoGebra de Andalucía.
14 de Abril, Granada.
DOS SANTOS, J. (2012a). Quais as soluções da equação?. In Unión – Revista Iberoamericana de Educación
Matemática, nº 29, 161 – 172. ISSN: 1815-0640. Acedido a 23-01-2013 em: http://www.fisem.org/web/union/
images/stories/29/archivo14.pdf
DOS SANTOS, J. PERES, M. (2012). Atitudes dos alunos face ao GeoGebra – Construção e validação de um
inventário In Revista do Instituto GeoGebra Internacional de São Paulo, v. 1, n. 1, 161 – 172. ISSN 2237-9657.
Acedido a 23-01-2013 em: http://revistas.pucsp.br/index.php/IGISP/article/download/8874/6597
Dos Santos, J. (2011b) Notas da disciplina Matemática. Materiais e Tecnologias, opção do 3º ano do Curso de
Educação Básica, ESE - IP Porto. Porto. ( Materiais poli-copiados)
Dos Santos, J. (2011a) O GeoGebra e as Comunidades de Conhecimento ao Serviço do ensino e
Aprendizagem da Matemática, Notas da Acção de formação CCPFC/ACC-62730/10 , ESE - IP Porto. Porto.
( Materiais poli-copiados)
Dos Santos, J. Geraldes, J. Ribeiro, A. Trocado, A. (2010) Como usar o GeoGebra para ensinar e aprender
Matemática. Curso n.3 , ProfMat 2010. Aveiro. Acedido a 23-01-2013 em: http://www.geogebra.org.pt/
images/arquivos/profmat_2010/profmat_2010_c3.pdf .
Dos Santos, J. Geraldes, J. Ribeiro, A. Trocado, A. (2010) GeoGebra, Internet, e Intercomunicação com
Javascript. Curso n.4 , ProfMat 2010. Aveiro. Acedido a 23-01-2013 em: http://www.geogebra.org.pt/
images/arquivos/profmat_2010/profmat_2010_c4.pdf .
Dos Santos, J. (2010) . Estadística e GeoGebra, ventajas e dificultades – Una experiencia en un Curso
Profesional de Educación Secundaria en Portugal. I Jornadas GeoGebra en Andalucía – Conferencia de
Encerramiento – Universidad de Córdoba.
Dos Santos, J. (2009) El GeoGebra y el Analisis de Relaciones Matemáticas en el Arte, cap.V, in Giménez J. La
Proporción: Arte y matemáticas. Editorial Graó. Barcelona.
Dos Santos, J. Geraldes, J. Ribeiro, A. Trocado, A. (2009) Como usar o GeoGebra para ensinar e aprender
Matemática. Curso n.3 , ProfMat 2009. Viana do Castelo. Acedido a 23-01-2013 em: http://
www.geogebra.org.pt/images/arquivos/profmat_2009/profmat_2009_c3.pdf .
Dos Santos, J. Trocado, A. (2008) Estudo de isometrias com o GeoGebra como abordagem possível para o 1º
e 2º Ciclo do Ensino Básico no contexto do reajustamento do Programa de Matemática do Ensino Básico .
Sessão Pratica, MinhoMat 2008. Vila Verde. Acedido a 23-01-2013 em: http://www.geogebra.org.pt/
images/arquivos/minhomat_2008/MinhoMat_2008.pdf .
Dos Santos, J. Viera, M. (2006) Geometria: Conceitos e experiências de aprendizagem. In Fernandes, D.(org.)
Cadernos Temáticos. ESE-IP Porto.
Trocado, A. (2012) . IGP Instituto GeoGebra de Portugal – Universidad de Valladolid. Campus de Segovia.
Disponível em: http://geometriadinamica.es/gg_day/comunicaciones/trocado.pdf , consultado em 23 de
Janeiro de 2013.

&&&
www.geogebra.org.pt&&&&&&&& &MinhoMat&2013

Página''13'''de'13
Julieta'Flores,''José'Santos'dos'Santos
2'Fevereiro'2013

