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Introdução: Atualmente existem diversas tecnologias que proporcionaram grandes
mudanças no ambiente escolar nos últimos anos. O ensino nas escolas de todo mundo
tem se modificado devido a varias ferramentas que surgiram nas ultimas décadas.
Dentro desse cenário, pode encontrar e destacar o software GeoGebra. Tal Software é
gratuito, de fácil acesso e uso, podendo tornar o estudo e ensino da Matemática, mais
práticos e dinâmicos. Ciente disso, este projeto propõe a utilização dessa ferramenta
para explorar conceitos e aplicações atividades a serem desenvolvidas com alunos do
Ensino Médio de escolas públicas de João Monlevade – MG e do cursinho
‘’Pré-Uemg’. Objetivo: •	Promover o estudo de Matemática utilizando o software
GeoGebra
•	Sugerir uma nova forma de didática no estudo da Matemática; 
•	Auxiliar alunos na construção e formalização de conceitos, por meio de
manipulações e explorações de gráficos e imagens. 
•	Complementar ao trabalho do professor em sala de aula;
 Metodologia: No primeiro momento, foram definidas as possíveis escolas para a
implementação da proposta e feito uma análise do referencial teórico que fundamenta
o projeto, do GeoGebra e dos tópicos a serem tratados nos encontros, para que
posteriormente sejam elaboradas as atividades e dinâmicas e todo cronograma do
projeto. As atividades são realizadas em laboratórios de informática para os alunos
terem a liberdade de manipular e explorar gráficos, imagens e animações presentes no
programa. No final, será aplicado um questionário, com o objetivo de obter respostas
que possibilitem uma avaliação das contribuições proporcionadas pelo projeto. 
Resultados: É evidente a necessidade da boa compreensão da matemática no cotidiano
de qualquer ser humano, além da importância da mesma em um país como o Brasil,
onde a principal forma de ingresso nas faculdades públicas (SISU) se dá através do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que reserva um quinto da sua nota para
avaliação da Matemática e Suas Tecnologias. Portanto com a implantação do projeto,
espera-se compreender juntamente com professores e alunos que a utilização do
computador como recurso pedagógico nas aulas de matemática pode evitar que o
esquecimento desta disciplina persista no cotidiano de nossas escolas. Em segundo
lugar, inovar no estudo dessa ciência motivando assim o interesse pelos alunos
beneficiados, assim cumprimos com a responsabilidade social de contribuir para o
desenvolvimento de atitudes que possibilitem a promoção e melhora da educação, por
meio da contribuição na formação básica dos alunos. O projeto encontra-se em
andamento sendo o maior resultado esperado é ensinar de forma efetiva uma
ferramenta que pode contribuir para uma melhor compreensão das ciências exatas.  Em
todas as etapas serão feitos registros escritos e fotográficos. As atividades realizadas
pelos alunos são salvas em dispositivo digital para compor a análise e relatório final. 
Conclusão: Com a implementação das atividades, na analise final espera-se reafirmar
que a utilização do computador como recurso pedagógico auxiliar nas aulas de
Matemática pode contribuir para melhor aprendizagem dos conceitos, além de
proporcionar um estudo dinâmico e motivar os participantes. 
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