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ESTUDANDO MATEMÁTICA COM O SOFTWARE GEOGEBRA 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 
Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 
Matemática e suas Tecnologias 
 
Componentes curriculares relacionados 
Matemática 
 
Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 
[MAT01IF]Investigar situações-problema, selecionando os conhecimentos matemáticos 
relevantes e elaborando modelos para sua representação. 
[MAT02IF] Testar hipóteses levantadas de variáveis que interferem na explicação ou na 
resolução de uma situação-problema, avaliando a adequação da linguagem de determinado 
modelo matemático, em termos de possíveis limitações, eficiência e possibilidades de 
generalização. 
[MAT04IF]Reconhecer conceitos matemáticos, por meio de fruição, vivências e reflexão crítica, 
que têm relação com produtos e/ou processos criativos, a fim de compreender a contribuição 
da Matemática para a resolução de problemas sociais e para o desenvolvimento de processos 
tecnológicos. 
[MAT05IF] Selecionar intencionalmente recursos relacionados ao conhecimento matemático, de 
modo a comunicar com precisão suas ações, reflexões, constatações, interpretações, bem 
como seus argumentos para resolver situações-problema de natureza diversa. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aulas orientadas, Utilização 
de plataforma digital 
 
Recursos materiais necessários 
Laboratório de Informática 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Investigação Científica, Processos Criativos 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
Utilizar o software GeoGebra como o auxílio no processo de ensino e aprendizagem 
da matemática. Os estudantes aprenderão a trabalhar com o software e comprovar resultados 
clássicos de geometria de forma dinâmica, manipulando objetos e fazendo conjecturas. 
Resgatar conceitos não apresentados em séries anteriores. 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Atividades de fixação e ensino com pesquisa. 
 
Referências 
Referências: ARAÚJO, L. C. L. de.; NÓBREGA, J. C. C. Aprendendo Matemática com o 
Geogebra. 1. Ed. São Paulo: Exato, 2010. 226p. 
 
 



ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 
 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 
 
cem12.ceilandia@edu.se.df.gov.br 
DANIELA DE BARCELOS VIEIRA 
CEM 12 DE CEILÂNDIA 
 

 


