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Ficha da Acção

Designação O Geogebra no ensino e aprendizagem da Matemática

Região de Educação Área de Formação A B C D
Classificação Formação Contínua Modalidade Oficina de Formação

Cód. Área C05 Descrição Didácticas Específicas (domínio científico específico),
Cód. Dest. 26 Descrição Professores do Grupo 500 dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e Secundário

Dest. 50% 26 Descrição Professores do Grupo 500 dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e Secundário

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 7458894 Nome FRANCISCO ASSIS LEITE SILVA Reg. Acr. CCPFC/RFO-31250/12

Componentes do programa Todas Nº de horas 25

B.I. 8601897 Nome MARIA GORETE PIRES BRANCO Reg. Acr. CCPFC/RFO-19321/05
Componentes do programa Todas Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas presenciais conjuntas 25    Nº Total de horas de trabalho autónomo 25
Nº de Créditos 2
Calendarização
Entre 1 e 12 (meses)

Nº de formandos por cada realização da acção
Mínimo 10    Máximo 20

Anexo B

A preencher nas modalidade de Oficina, Estágio, Projecto e Círculo de Estudos
Razões justificativas da acção: Problema/Necessidade de formação identificado
As aceleradas mudanças na sociedade exigem que os cidadãos sejam cada vez mais criativos e versáteis, dotados de
autonomia e iniciativa para enfrentarem e resolverem problemas. Esta exigência implica que a escola, e em particular,
o professor de Matemática como orientador de um processo de aprendizagem, que se pretende significativo,
proporcione aos alunos um conjunto diversificado de tarefas. Desenvolva metodologias que enfatizem a construção de
estratégias, a criatividade, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda da confiança na própria capacidade para
enfrentar desafios.
Assim, é relevante que o professor de Matemática adquira conhecimentos sobre formas inovadoras de conduzir a
prática letiva, de modo a proporcionar aos alunos um envolvimento mais ativo nas suas aprendizagens,
despertando-lhes o interesse e motivação para aprender matemática, facilitar a compreensão dos conteúdos e
relações matemáticas, a capacidade de visualização, a criatividade e imaginação.
O uso da tecnologia, de acordo com vários estudos, pode promover mudanças na dinâmica da sala de aula e também
na forma de ensinar e aprender os conteúdos. A realização de tarefas, com o auxílio do computador e software
adequado pode contribuir para um processo de ensino-aprendizagem mais rico, devido ao seu poder motivador e às
suas potencialidades. Em particular na área da Matemática existem muitos tipos de software, nomeadamente o
GeoGebra, que pelo seu carácter dinâmico próprio se torna um instrumento poderoso para explorar conexões entre a
Geometria e a Algebra, no estudo das funções e da estatística. Tendo a vantagem de ser um software gratuito.
Pretende-se, assim, com esta ação de formação que os professores façam uma exploração e utilização das
potencialidades do Geogebra que permita a sua apropriação levando a que integrem este software, de modo natural,
nas práticas da sala de aula.
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Efeitos a produzir: Mudança de práticas, procedimentos ou materiais didácticos
- Conhecer, partindo da exploração de tarefas e da resolução de problemas, as principais potencialidades do
Geogebra para o ensino e aprendizagem da Matemática.
- Contribuir para que os formandos se sintam mais capacitados para utilizar, nas suas aulas, recursos tecnológicos
que visem promover a motivação e o sucesso dos alunos.
- Construir/Elaborar um conjunto de tarefas integradas no currículo, a implementar na sala de aula, utilizando o
Geogebra.
- Promover a reflexão conjunta acerca das contribuições do uso do Geogebra para a aprendizagem da Matemática e
sobre o processo de experimentação em sala de aula.
- Trabalhar de forma colaborativa na produção de materiais pedagógicos.
- Partilhar ideias e experiências de ensino e aprendizagem.

Conteúdos da acção
1. Introdução ao tema, salientado a importância do uso de software adequado no ensino e aprendizagem da
matemática.
2. Exploração das potencialidades do Geogebra, através da realização de atividades, no âmbito do estudo:
2.1. Das funções:
- Generalidades acerca de funções reais de variável real;
- Resolução de problemas envolvendo as propriedades geométricas dos gráficos de funções reais de variável real;
- Resolução de problemas envolvendo a determinação do sinal e dos zeros de polinómios;
- Zeros e fatorização de polinómios;
- Operações algébricas com funções;
- Monotonia, extremos e concavidade;
- Taxa média de variação e taxa de variação de uma função; interpretação geométrica;
- Sinal da derivada e identificação de extremos locais;
- Resolução de problemas envolvendo propriedades de funções diferenciáveis.
2.2. Da Geometria no plano e no espaço:
- Cálculo vetorial no plano e no espaço;
- Domínios Planos;
- Declive e inclinação de uma reta do plano;
- Relação entre o declive de retas do plano perpendiculares;
- Equações de retas e planos no espaço;
- Representação dos números complexos;
- Resolução de triângulos;
- Razões trigonométricas de ângulos generalizados;
- Funções trigonométricas;
- Progressões aritméticas e geométricas;
2.3. Da estatística:
- Características amostrais;
- Nuvem de pontos de uma amostra de dados bivariados quantitativos;
- Resolução de problemas envolvendo amostras de dados bivariados quantitativos e o cálculo e interpretação dos
coeficientes da reta de mínimos quadrados e do coeficiente de correlação.

Metodologias de realização da acção
A metodologia das sessões será constituída por duas componentes: uma de cariz teórica e outra prática. A
componente teórica incidirá sobre os pontos previstos nos conteúdos da ação. No decorrer das sessões, serão
abertos espaços para análise e debate dos conteúdos a abordar, incidindo, sobretudo, na exploração e construção de
materiais e/ou procedimentos com vista à aplicação em contexto de sala de aula com os alunos e posterior reflexão em
grande grupo, com o propósito de introduzir reajustamentos tendo em vista novas aplicações.
A Oficina será constituída por um conjunto de 6 sessões presenciais, sendo 5 sessões de 4 horas e 1 de 5 horas e 25
horas de trabalho autónomo.
Será criado um espaço on-line onde se disponibilizará todo o material utilizado nas sessões, de modo a que os
formandos o possam consultar quando o desejarem.

Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:

- Assiduidade/Pontualidade e Participação nas atividades/tarefas das sessões presenciais – 25%
- Qualidade do trabalho desenvolvido autonomamente – 60%
- Relatório crítico individual – 15%

Nota: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação

Forma de avaliação da acção
A avaliação da ação será realizada nos termos dos artº 3º do Despacho 4595/2015, de 6 de maio, através de:

- Questionário aos formandos (online): avaliação da ação, do formador e do CFAE;
- Relatório de reflexão crítica dos formandos;
- Relatório do/s formador/es;
- Análise e tratamento dos dados pela Direção do CFAE .

Bibliografia fundamental
http://www.geogebra.org/materials/
https://www.geogebra.org/wiki/en/Menubar
http://www.essl.edu.pt/Dep/Mat/ano%2011/geometria/manual_geogebra.pdf
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Processo

Data de recepção 02-03-2016 Nº processo 92723 Registo de acreditação CCPFC/ACC-86526/16

Data do despacho 21-03-2016 Nº oficio 2333 Data de validade 21-03-2019

Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Consultor de Formação
B.I. Nome

Especialistade Formação
B.I. 3609459 Nome Jorge do Nascimento Pereira da Silva
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