


 O uso da Informática na Educação 
faz parte de um processo natural do 
avanço da ciência, não tendo mais 
sentido a discussão sobre usar ou não o 
computador nas escolas, pois ele está 
inserido, diretamente ou indiretamente, 
no cotidiano das pessoas e é um 
instrumento, quase que obrigatório, em 
todos os setores da sociedade.



 A Matemática é uma das disciplinas inserida no 
contexto dos conteúdos programáticos que se 
caracteriza de forma negativa, devido ao fato de não 
despertar o interesse e conseqüentemente não ser 
atrativa ao aprendiz. Essa disciplina é responsável por 
altos índices de reprovação dos educandos, tanto no 
Ensino Fundamental como no Ensino Médio, sendo 
responsável, muitas vezes, pela evasão escolar. 
Paradoxalmente, os princípios matemáticos são 
estudados de forma dissociada da realidade do aprendiz
tornando-se pouco significativo para ele.



E nesse contexto, as novas tecnologias 
estão cada vez mais presentes no cenário 
contemporâneo. E, esta revolução 
tecnológica acontece também na escola, por 
isso, professores e alunos necessitam 
engajar-se no processo de investigação dos 
recursos computacionais, a fim de construir 
seus próprios conhecimentos e acompanhar 
este acelerado crescimento dos métodos de 
ensino e aprendizagem.



De acordo com os PCNs (1998), o uso das 
novas tecnologias traz significativas contribuições 
para se repensar sobre o processo de ensino e 
aprendizagem de Matemática à medida que auxiliam 
na construção do conhecimento.

Os programas computacionais (softwares) 
educativos apresentam inúmeras capacidades 
funcionais e propriedades que podem ser 
reconhecidas e aproveitadas por professores e 
alunos para obter resultados eficientes no processo 
de ensino e aprendizagem de Matemática.



Nosso Seminário, consiste na 
realização de atividades que visam 
a utilização das ferramentas dos 
softwares Régua e Compasso, 
Geogebra e Gnuplot para o ensino 
de vários tópicos relacionados à 
Matemática.



O software Régua e Compasso 
(C.a.R. – Compass and Ruler) é um 
programa de geometria dinâmico onde o 
processo de construção de figuras 
geométricas é similar ao utilizado com a 
régua e o compasso. O aplicativo é 
gratuito . Para construções que 
envolvam a geometria plana é bastante 
preciso e versátil.



O Régua e Compasso é um software, sendo  a 
utilização deste recurso metodológico auxilia no processo 
de ensino e aprendizagem da Matemática, despertando a 
criatividade, o raciocínio e o senso crítico do usuário. A 
exploração das funções do referido software, aborda 
conteúdos que enfatizam o estudo das figuras geométricas 
planas e também de alguns tópicos de geometria analítica, 
além de mostrar os recursos de animação, visualização e 
decoração disponíveis no Régua e Compasso. Portanto, 
busca-se com esta proposta incentivar a inserção das 
novas tecnologias no contexto matemático, 
especificamente viabilizando alternativas para o ensino da 
geometria plana e analítica.



      Ge   gebra
O GeoGebra é um software de 

matemática dinâmica que junta geometria, 
álgebra e cálculo. É um software de acesso 
livre, (é permitido utilizar, copiar e distribuir o 
aplicativo para fins não comerciais) e por isso 
mesmo poder vir a ser um importante aliado 
dos professores como recurso metodológico. 
Permite a abordagem de diversos conteúdos 
trabalhados na Educação Básica (Ensino 
Fundamental e Médio especialmente 
Geometria e Funções.
 



      Ge   gebra
Por que usar o geogebra nas escolas?

O  GeoGebra possibilita trabalhar de 
forma dinâmica em todos os níveis da 
Educação Matemática. Podemos , por 
exemplo, por meio da construção interativa 
de figuras melhorar a compreensão dos 
alunos através da visualização, percepção 
dinâmica de propriedade, estímulo à 
descoberta e obtenção de conclusões 
"validadas"na experimentação.



      Gnuplot
Gnuplot  é um portátil de linha de comando 

utilitário gráfico orientado para o Linux, MS Windows, 
OSX, VMS, e muitas outras plataformas. O código fonte 
é distribuído livremente, mas protegido por direitos 
autorais (ou seja, você não tem que pagar por isso) . Ele 
foi originalmente criada para permitir que os cientistas e 
estudantes de visualizar funções matemáticas e dados 
de maneira interativa, mas cresceu para suportar muitos 
usos não-interativas, tais como scripts da web. Ele 
também é usado como um motor de plotagem por 
aplicações de terceiros como o Octave. Gnuplot foi 
apoiado e está em desenvolvimento ativo desde 1986. 



      Gnuplot
Gnuplot suporta muitos tipos diferentes de 

saída: terminais de tela interativa (com mouse e 
entrada hotkey), saída direta para as plotters de 
canetas ou impressoras modernos, e saída para 
vários formatos de arquivo (EPS, figo, jpeg, 
LaTeX, Metafont, pbm, pdf, png , postscript, SVG, 
...). Gnuplot é facilmente extensível para incluir 
novos modos de produção. As recentes adições 
incluem um terminal interativo baseado em 
wxWidgets e criação de gráficos para mostrar 
mousable web usando o elemento canvas 
HTML5. 
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