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RESUMO

Este projeto visa promover o estudo da Matemática com a utilização software GeoGebra como ferramenta auxiliar, com aulas ministradas para estudantes de escolas públicas da

cidade de João Monlevade – MG e alunos do projeto “Pré-UEMG” nas aulas de Matemática. O GeoGebra é um software gratuito que permite o estudo de modo dinâmico em

diversas áreas da Matemática, como Geometria, Álgebra, Cálculo, Probabilidade e Estatística. As aulas que tratam o projeto estão sendo realizadas semanalmente no laboratório

de informática da Faculdade de Engenharia de João Monlevade – FaEnge. As atividades propostas têm por objetivo estimular os alunos na construção e formalização de

conceitos matemáticos, por meio de manipulações e explorações de gráficos construídas no GeoGebra, de modo a complementar o trabalho do professor em sala de aula. Para o

desenvolvimento do projeto, uma escola pública foi selecionada e os alunos convidados a participar das aulas em horário extra-classe. Foram selecionados quarenta alunos,

matriculados na primeira e segunda série do Ensino Médio. As atividades dinâmicas que estão sendo realizadas, com o auxílio do GeoGebra, abrangem conteúdos de Álgebra e

Geometria. Durante os encontros, os alunos são auxiliados por dois voluntários, que buscam dar apoio aos estudantes participantes. O referencial teórico se baseia nas possíveis

contribuições da utilização de ferramentas tecnológicas como recurso didático auxiliar que possa contribuir para o processo ensino-aprendizagem, além de motivar os alunos ao

propor uma maneira diferente de estudar Matemática. No desenvolvimento das atividades, foi possível perceber o interesse dos alunos em participar das aulas e realizar as

tarefas com empenho, na busca de soluções aos problemas propostos. Para a avaliação dos resultados, estão sendo utilizados os registros escritos de algumas atividades e as

construções feitas pelos alunos no GeoGebra, possibilitando identificar os avanços dos alunos em relação aos assuntos abordados.
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